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Abstrakt
Předkládaná rigorózní práce je zacílena na římská vojenská zařízení z blízkého
i vzdálenějšího okolí keltiberského města Numantia (2. století př. Kr.) a na jejich
zpracování z co nejširšího úhlu pohledu. Jedná se o téma, které dosud nebylo v české
odborné literatuře pojednáno.
Z hlediska komplexnosti a zároveň pro uvedení do řešené problematiky je podán
stručný přehled římského dějinného odkazu. Z důvodu začlenění tématu do širšího
historicko-geografického rámce se další řádky zaměřují na lokality vojenského charakteru
z různých zemí a s datací do 3.–1. století př. Kr. Tato naleziště se stala cenným zdrojem
studijního materiálu.
Jádro práce sestává ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoreticko-metodologický
přístup je zacílen na přehled literárních, ikonografických, epigrafických a archeologických
pramenů – váţících se k Numantii a jejímu okolí – a na zhodnocení jejich výpovědní
hodnoty. Metoda analogie je zaloţena na zpracování a vyhodnocení archeologických
poznatků z celkem pěti desítek táborů římského vojska, které byly vystavěny
na území Iberského poloostrova a datovány do 3.–1. století př. Kr. Geografický výzkum
přináší objevné poznatky. Jeho realizace spočívá na třech vektorových mapových listech
MTN10 španělské oblasti Soria o celkové výměře ca 100 km² a na zpracování v prostředí
ArcGIS. Příslušná archeologická data z okolí Numantie byla georeferencována,
vektorizována a společně s digitálními výškopisnými a polohopisnými daty dále
zpracovávána. Jedná se o celkem 408 nově vytvořených geoprostorových objektů,
vektorově reprezentovaných pomocí bodů, linií a polygonů. Kromě metodiky zpracování
je předloţena podrobná analýza, syntéza a interpretace vyexportovaných digitálních
modelů, histogramů sklonitosti a výškových profilů terénu, rastrů viditelnosti.
Klíčovým zjištěním/ověřením je minimální sedmimetrová výška stráţních věţí Scipionovy
obléhací hradby a táborů č. III a V Renieblas.
Druhý samostatný svazek tvoří rozsáhlá obrazová dokumentace, z většiny
ilustrující výše prezentovaný geografický výzkum.

Klíčová slova: Římská republika – římské válečnictví – numantinské války – římská vojenská archeologie –
Ibérie – Renieblas – Numantia – Scipionův circumvallation – tábory – stráţní věţe – militaria – GIS –
digitální model – analýza viditelnosti – linie pohledu – jednoduchá viditelnost – kumulativní viditelnost –
násobná viditelnost
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Abstract
The presented rigorous thesis is focused on the Roman military equipment from the near
and distant surroundings of the Celtiberian city of Numantia (the 2nd century BC) and on
their processing from the widest point of view. This is a topic that has not yet been
discussed in Czech professional literature.
For the sake of completeness as well as an introduction to the issues addressed,
a brief overview of Roman historical reference is presented. Because of the inclusion of the
topic in a wider historical and geographical framework, the other lines are integrated on the
sites of the military character from different countries and dated to the 3rd–1st centuries BC.
These archaeological sites have become a valuable source of study material.
The core of the work consists of two parts: theoretical and practical.
The theoretical-methodological approach is focused on an overview of the literary,
iconographic, archaeological and epigraphic sources – related to Numantia and its
surroundings – and on an appreciation of their value. The method of analogy is based on
processing and evaluating the archaeological knowledge from a total of five dozen camps
of Roman troops, which were built on the territory of the Iberian Peninsula and dated to the
3rd–1st

centuries

BC.

Geographical

research

brings

knowledge

discovery.

Its implementation is based on three MTN10 vector map sheets of the Spanish Soria region
with a total area of approx. 100 km², and processing in the ArcGIS environment.
The relevant archaeological data from the vicinity of Numantia were georeferenced,
vectorised and – together with the digital elevation and topography data – further
processed. This is a total of 408 newly created vector objects represented using geospatial
points, lines and polygons. In addition to the processing metodology, the author presents
a detailed analysis, synthesis and interpretation of the exported digital models, histograms
of

slope

values

and

elevation

terrain

profiles,

viewshed

maps.

The

key

discovery/verification is the minimum seven-meter height of the watchtowers of Scipionic
siege rampart and of camps III and V Renieblas.
The second separate volume consists of extensive documentation of figures, mostly
illustrating the aforementioned geographical research.

Keywords: Roman Republic – Roman warfare – Numantine Wars – Roman military archaeology – Iberia –
Renieblas – Numantia – Scipionic circumvallation – camps – watchtowers – weapons and equipment – GIS –
digital model – viewshed analysis – line of sight – single viewshed – cumulative viewshed – multiple
viewshed
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„Svou říši obklopili (Římané, pozn. autorky) kolem dokola mohutnými vojenskými tábory
a střeží tak velké území i moře jako pevnost.―
Appiani, Hist. Rom. I, Pr. 7
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ÚVOD

1.1 PODĚKOVÁNÍ
Vzpomínka na osobnosti, které svým kladným přístupem a praktickou pomocí přispěly
ke vzniku tohoto díla, jsou nejen mou morální povinností, nýbrţ i mým hlubokým
přesvědčením.
V prvé řadě děkuji doc. PhDr. Jiřímu Musilovi, Ph.D., z Ústavu pro klasickou
archeologii FF UK v Praze za podporu tematického zaměření práce, za moţnost konzultací
principiálních otázek – vyplývajících ze studia dané problematiky – a v neposlední řadě
za mnohé cenné rady.
Za konzultaci váţící se k římským republikánským táborům ve sledovaném
geografickém prostoru, obzvláště pak ke stráţním věţím, které byly jejich součástí,
jsem zavázána Dr. Michaelu Dobsonovi, B.A., Ph.D., z Exeterské univerzity (Devon,
JZ Anglie). Tomuto badateli dále vděčím za poskytnutí informací, jeţ vedly k zakoupení
jeho knihy s názvem The Army of the Roman Republic. The Second Century BC, Polybius
and the Camps at Numantia, Spain, rovněţ za zaslání tematických publikačních výstupů.
Další poděkování směřuje k Národnímu Geografickému Institutu (I.G.N.) se sídlem
v Madridu, potaţmo k muţi jménem Juan Manuel Rodríguez Borreguero, za zaslání
digitálních prostorových dat pro vybranou část španělské provincie Soria.
Geografický výzkum by dále nemohl být realizován bez platformy ArcGIS (ESRI),
za jejíţ zapůjčení jsem povinována vůči prof. doc. PhDr. Martinu Gojdovi, CSc.,
z Katedry archeologie FF ZČU v Plzni (ArcGIS Desktop 9.3) a vůči společnosti
ARCDATA PRAHA, s.r.o. (ArcGIS Desktop 10.1).
Za výuku geografických informačních systémů patří můj dík soukromé lektorce
Ing. Olze Čermákové, za cenné rady téţ Mgr. Ondřeji Sadílkovi z ARCDATA PRAHA
a Ing. Alexandře Rášové z Katedry geodetických základů SF STU v Bratislavě.
Za nedocenitelnou podporu, spočívající především ve vytvoření optimálních podmínek
pro studium dané problematiky, děkuji mé rodině.
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1.2 CÍLE PRÁCE. ZVOLENÝ POSTUP A METODY
Cíle práce spočívají:
1. V předloţení co moţná nejvěrnějšího obrazu o římské vojenské přítomnosti
v severovýchodní části Iberského poloostrova v období římské republiky
(od druhé punské války), na pozadí literární a archeologické dokumentace.
Tato volba úzce souvisí s válečnými výboji Římanů, jejichţ počátky jsou
na území Ibérie kladeny do r. 218 př. Kr., a s tamní nejrozsáhlejší sbírkou
archeologických pramenů vojenského charakteru z 2. století př. Kr. Důraz je
kladen na blízké i vzdálenější okolí starověké Numantie (Soria, Castilla
y León), jeţ je páteří tohoto díla.
2. V postiţení prostorových charakteristik GIS analýzám podstoupených zařízení
římského

vojska

z okolí

Numantie.

Do

tohoto

kontextu

spadají

geomorfologické výpočty a analýzy viditelnosti úzce související se zjišťovanou
minimální výškou stráţních věţí / dělostřeleckých plošin.
3.

Ve zohlednění bilance přínosu archeologických a literárních pramenů,
geografických informačních systémů pro poznání formálních a prostorových
charakteristik vybraných římských vojenských fortifikací s přímou či nepřímou
vazbou na Numantii.

Pro studium vojenského (a civilního) zázemí Římanů na území bývalých římských
provincií se naskýtá více druhů pramenů (s. 19), metodických – teoretických i praktických
– postupů volených dle vytyčených cílů, podléhajících v prvé řadě interdisciplinárním
přístupům a finančním nárokům.
Předkládaná studie je členěna do dvou samostatných svazků. Textová část
(svazek první) sestává ze dvou principiálních tematických okruhů – teoretického
a praktického. Obrazová příloha (svazek druhý) z většiny ilustruje vlastní výzkum, jehoţ
komplexním hodnocením se zabývá výše předeslaný okruh praktický (kap. 6).
Celá teoretická část klade důraz na komparaci hmotných a písemných pramenů,
přičemţ hlavním informačním zdrojem se – prostřednictvím publikovaných článků
a monografií – stávají archeologické objevy.
Na počátku prvního tematického okruhu (podkap. 1.3) stojí zevrubné pojednání
o tom, jak důleţité bylo a je v dějinách lidstva období, kterému je toto dílo věnováno;

12

jaká pozitiva i negativa jeho studium přináší a jaké další moţnosti nám, pro nové vývojové
trendy v archeologii,1 toto studium otevírá.
Navazující kapitola (č. 2) se jiţ výhradně věnuje starověkému římskému a v menší
míře kartaginskému válečnictví. Otevírají ji poznatky o římské vojenské expanzi
a stěţejních válečných konfliktech, které se uskutečnily mezi Římany a jejich nepřáteli
ve vymezeném období římské republiky2 v různých oblastech světa (podkap. 2.1).
Míra tohoto poznání je sledována na pozadí nesourodé vypovídací hodnoty archeologické
a dobové literární dokumentace. Úvodem je moţno uvést, ţe nízká míra prozkoumanosti
náleţí kupříkladu táborům kartaginského vojska pod vedením Hannibala ve starším období
římské republiky. V provincii Sevilla bylo objeveno kartaginské leţení Gandul (Alcalá de
Guadaira), jeţ by mohlo být (např. na základě movitých nálezů vojenského charakteru)
s opatrností zasazeno do období první punské války, či do doby bezprostředně následující.
Badatelé se domnívají, ţe těchto raných táborů, patrně samotných Kartaginců,
se v Andalusii nachází více, další příklady však scházejí.3 Analogie by mohly poskytnout
lokality na Sicílii ve spojitosti s tamními bitevními a obléhacími operacemi během první
punské války (264–241 př. Kr.)4, například u Agrigenta (262 př. Kr.), Panorma
(251 př. Kr.) či Drepana (249 př. Kr.)5. Zároveň se v této části práce poprvé setkáme
s nejstaršími římskými vojenskými základnami na území Španělska, jejichţ datace spadá
do pozdního 3. století př. Kr. Další řádky jsou věnovány časovému vývoji raných táborů
římského vojska (podkap. 2.2), jakoţ i obranné a obléhací strategii Římanů (podkap. 2.3)
v podobě uţití mechanických střelných zbraní (oddíl 2.3.1) a důmyslných signálních
zákonitostí (oddíl 2.3.2).
Další řádky (kap. 3) zevrubně představují římskou armádu v Ibérii. Váţí se
k dějinám bádání ve Španělsku a k současnému stavu poznání tamní římské vojenské
architektury, tudíţ i k problematice jejího výzkumu, její datace a finální interpretace.
Následující část textu (kap. 4) je jiţ věnována starověkým Římanům u Numantie.
Otevírají ji konkrétní historické události6 – numantinské války a reformy Publia Cornelia

1

V těchto slovech je obsaţena navrhovaná eliminace exavačních metod výzkumu (konkrétněji viz s. 22).

2

Časové vymezení je z kontextuálního hlediska místy překračováno (viz např. tento odstavec).

3

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 76, 79.

4

Dupuy – Dupuy 1996, 75; Penrose 2007, 17, 50.

5

Dupuy – Dupuy 1996.

6

Na základě dobových literárních pramenů.
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Scipiona Aemiliana –, do jejichţ kontextu většina GIS analýzám této studie podrobených
římských militárních základen z území Španělska spadá (podkap. 4.1). Následuje rozbor
podoby Polybiova legionářského tábora z období římské republiky (podkap. 4.2),
na základě nejnovějších interpretací, v souvislosti s výstavbou fortifikací římského vojska
v blízkosti keltiberské Numantie (Soria) a základny téhoţ charakteru v Cáceresu el Viejo
(Cáceres). Záměr navazujících tří podkapitol spočívá v komplexním zhodnocení pramenné
základny

z okolí

Numantie

na

pozadí

historické,

ikonografické,

epigrafické

a archeologické evidence. Důraz je kladen na formální vlastnosti tamních římských táborů
a Scipionova obléhacího opevnění, jakoţ i na nálezy nemovitého a movitého charakteru.
Navazující řádky (kap. 5) začleňují výše uvedené poznatky do širšího historickogeografického rámce. Cílem této volby je postihnout materiální doklady římského
republikánského vojska z celého území Iberského poloostrova, ovšem s limity vlastními
pro tento okruh poznání; důraz je kladen na aktuální výsledky archeologických výzkumů
a na jejich interpretace.
Předkládaný geografický výzkum (kap. 6) vychází z programových aplikací
ArcGIS. Je zřejmé, ţe spjatost geografických informačních systémů (GIS) nejen
s archeologií, ale i s mnohými dalšími obory (humanitními a technickými), dosahuje stále
vyšších kvalit pozitivně se odráţejících ve výsledné formě řešených projektů7 (s. 120).
Počítačovým prostorovým analýzám je konkrétně podrobeno území provincie Soria
(Castilla y León) o délce téměř 21 km a šířce necelých 5 km s materiálními doklady
římského vojska v podobě: Scipionovy obléhací hradby – vystavěné kolem Numantie –
a tamních leţení, Scipionova mostu přes řeku Durius, cesty vedoucí z Augustobrigy do
Uxamy a táborů Renieblas (obr. 7a–9). Těţiště výzkumu spočívá na digitálních modelech
terénu zájmového území ve smyslu jejich vyuţití pro výpočty geomorfologických
charakteristik. Kromě geomorfologických ukazatelů, jakými jsou nadmořská výška,
převýšení a sklonitost terénu, směřují naše myšlenky k postiţení viditelnosti z příslušných
strategických míst, jeţ u (římských) táborů č. III a V Renieblas z většiny zastupují původní
prostorové umístění pozorovatelen podél hradebních konstrukcí. Tyto výpočty zároveň
slouţí ke zjištění minimální výšky (těchto) stráţních věţí.

7

K vyuţití GIS v praxi velice fundovaně a na konkrétních příkladech ukazujíce: Kuna 2004b, 426–432;
Conolly – Lake 2006; Liceras Garrido 2011; Rášová 2013 a další.
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1.2.1 Obsahové a formální náleţitosti práce
Úryvky z antické literatury jsou v celé studii citovány dle vydaných českých překladů,
jejichţ soupis je předloţen na s. 161–162.
Příslušné zkratky děl antických autorů byly čerpány z dokumentu nakladatelství
Oikoymenh,8 jenţ svým studentům doporučuje Citační systém ÚKAR9. Konkrétně se jedná
o tyto zkratky děl: Caesar, De bello Gall.; Caesar, De bello civ.; Florus, Epitom.; Vegetius,
Milit.; Vitruvius, De archit. Další zkratky antických literárních pramenů v této studii
pouţitých, výše uvedený seznam bohuţel nepojímá.
Z důvodu přehlednosti jsou v textové části pouţity různé typy uvozovek a písma10.
Tzv. dvojité uvozovky zároveň s písmem typu kurziva jsou uplatněny pouze
u tzv. „doslovných citátů―. Názvy děl a zahraničních institucí, jakoţ i latinské a mnohé
české tvary váţící se k odkrývaným materiálním dokladům jsou odlišeny pouze kurzivou11.
Kurziva je dále pouţita kupříkladu u původních podob vlastních jmen táborů
(Alcalá de Guadaira, Castra Caecilia…) či měst (Augustobriga, Uxama…), tak jako
u moderních názvosloví přírodních prostranství (pahorky La Gran Atalaya, La Muela…).
S kurzivou jsou spojeny téţ odkazy na vlastní obrazovou a tabulkovou dokumentaci
(viz např. obr. 1 či tab. I); kromě přehlednosti je důvodem této volby jednotná podoba
s odkazy na příslušné kapitoly, podkapitoly, oddíly, pododdíly, stránky a body v textu.
Pro vlastní význam slov jsou uplatněny tzv. boční uvozovky s kolmým písmem, jako
například »taţení za svitu měsíce«: „V tuhé zimě by zase vojáci neměli být nuceni k nočním
pochodům…― (Vegetius, Milit. III, 2.2; viz s. 31).
Pro všechny citace internetových zdrojů informací byla zvolena poznámka pod
čarou.
U jednotlivých částí a součástí římského vojenského tábora se namnoze seznámíme
s latinskými pojmy12, kupříkladu via principalis dextra, porta praetoria, intervallum,
8

Hubová – Pultrová 2008, 21–38. Tento dokument ze dne 8. června 2008, jenţ opravil A. Havlíček, je stále
aktuální (V. Nedvidek, redakce Oikoymenh, písemné sdělení ze dne 1. března 2017).

9

Dostupné z:
<http://ukar.ff.cuni.cz/sites/default/files/UKAR_Cita%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m_4.2.pdf>.

10

Dostupné z: <http://prirucka.ujc.cas.cz/>.

11

U latinských tvarů se jedná o tzv. terminus technicus.

12

V některých případech však ani dobové literární prameny nejsou ve shodě: porta decumana
(kupř. Vegetius, Milit. I, 23) versus porta decimana (např. Hyginus, De Mun. Cast. 18, 56).
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praetorium, catapulta, pilum a titulum13 v čísle jednotném; viae, portae, catapultae, pila
a titula v čísle mnoţném. V některých pasáţích se v souvislosti s nemovitým
archeologickým pramenem titulum setkáme s těmito označeními: příkopek, předsunutý
příkopek, příp. krátký příkop. Pro první pád jednotného čísla římského obkličovacího
kruhu volíme aktuální označení circumvallation14; při nutnosti skloňování je uţito těchto
pojmenování: Scipionův obkličovací kruh, římské obléhací opevnění, Scipionova obléhací
hradba, římský opevňovací systém apod.
Artefaktuální sloţka sestává ze studiu podrobených hmotných pramenů, nikoli
z kompletní materiálové základny, která se ke zde pojednaným vojenským táborům váţe.
Tento přístup se týká téţ vybraných lokalit sídlištního a funerálního charakteru.
Názvy španělských provincií a autonomních společenství jsou předloţeny
ve španělském jazyce; stejná volba byla uplatněna u jmen tamních římských táborů.
Tabulky č. I–IV s ověřenými a neověřenými ranými tábory římského vojska
z území Iberského poloostrova jsou součástí textové části (svazek první; s. 51–55), stejné
zařazení bylo uplatněno pro tabulku č. V, jeţ se vztahuje k příslušným zónám viditelnosti
(s. 137). Tabulka č. VI, která je věnována chronologii vybraných bitev z vymezeného
období římské republiky, stojí na počátku obrazové přílohy (svazek druhý). Body, jeţ byly
uplatněny v praktické části studie, jsou součástí těchto stránek: 1a–1j (s. 123–125),
2a a 2b (s. 130), 3a a 3b (s. 132–133), 4a–4c (s. 133–134), 5a a 5b (s. 134–136), 6a–6d
(s. 144), 7a a 7b (s. 146).
Důleţité poznatky byly čerpány z reliéfních výjevů sloupu císaře Traiana (s. 66).
O reliéfních scénách sloupu císaře Marca Aurelia není z důvodu jejich historického
zasazení (aţ) do druhé poloviny 2. století po Kr. v práci pojednáno.
Některé z přejatých obrázků byly autorkou z důvodu vyšší kvality mírně upraveny.
Tyto zásahy se konkrétně týkají vyobrazení pod č. XIX–XXVII, v jejichţ případě došlo
ke změně velikosti číslic (a písmen – obr. XXIV) u jednotlivých nálezů, popřípadě pouze
číslic u vzdálenostních měřítek (obr. XXIII, XXV). Do obrázku č. XI byla navíc včleněna
písmena A, B, C. Ilustrace č. XVI doznala změny v podobě nového měřítka u celkového
plánu; u obrázku č. XVII došlo k zesílení dvou linií věţe označené D1. U vyobrazení byl

13

Latinské skloňování podstatného jména středního rodu podle rodu neutrum a vzoru verbum
(Kepartová 2005, 16).

14

K uţívané terminologii se podrobně vyjadřuje M. Dobson (2008, 46).
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pouţit jednotný vizuální styl. Legenda byla pozměněna u ilustrací č. VIII–XII, z části téţ
u obrázků č. XVI–XIX; v ostatních případech (obr. XX–XXVII) se – vzhledem k charakteru
sdělení v podobě výčtů nálezů – jedná o doslovný překlad z anglického jazyka.
Popisky autorčiných fotografií (obr. I–IV, VII, XIII–XV) se váţí ke stěţejním dílčím
vyobrazením, která jsou součástí vybraných reliéfních scén Traianova sloupu.
Pro důleţitost tohoto historického pramene jsou zároveň připojeny kompletní přímé citace
v italském jazyce, jeţ se k těmto scénám váţí a které jsou v římském Il Museo della Civiltà
Romana (L´EUR) součástí všech odlitků jeho reliéfu.
Podoba výsledných mapových kompozic se řídila stanovenými normami
V. Voţenílka.15 Barevné rozlišení bodů, linií a polygonů podléhá barvám pozadí v podobě
izohyps (viz tzv. Vrstevnicová vizualizace; obr. 7b) a terénního reliéfu (viz DMR typu
TIN, DEMs typu GRID a 3D model terénu; obr. 8, 9, 30a, 30b, 276a, 276b)16; stejný
pracovní postup byl uplatněn u výstupních rastrů viditelnosti (obr. 31–121, 128–275,
277–287).

1.3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŘÍMSKÉHO ODKAZU A JEHO STUDIUM
„Josef (Flavius Iosephus, pozn. autorky)…, … dával… najevo své sympatie k Římanům
a obdiv k jejich impériu jako výsledku jejich dlouhodobě cílevědomého úsilí
o zabezpečení pozic římského státu a ochranu zájmů jeho obyvatelstva― (Flavius, Bell. Iud.
II, Pr. 13).17
Starověký historik Appiános, jehoţ mnohé výpovědi budou v dalších částech
předkládaného díla hrát nezastupitelnou roli (viz především podkap. 4.1), vyzdvihuje
římské teritorium následovně: „Římské impérium… díky prozíravému řízení a štěstí vyniklo
velikostí a trvalo dlouho. Aby toho Římané dosáhli, překonali všechny zdatností,
vytrvalostí a tvrdou prací. (…), a po sedmi stech letech tvrdých bojů a vážných
nebezpečenství přivedli své impérium k nebývalému rozkvětu a přízeň osudu si vykoupili
prozíravostí― (Hist. Rom. I, Pr. 11).

15

Voţenílek 2002.

16

Zkratky DEM, DMR a TIN jsou vysvětleny na s. 124, 160.

17

Pouţití uvozovek a dalších formálních náleţitostí se v celé studii řídí danými pravidly, dostupnými z:
<http://prirucka.ujc.cas.cz/>, a ústním sdělením pracovnice Ústavu pro jazyk český Akademie věd
České republiky, za něţ autorka děkuje.
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Říše římská neboli l´impero senza fine18. Tato slova patrně nejvýstiţněji
charakterizují teritoriální rozsah římského státu, jenţ vypovídá o politické a vojenské
kompatibilitě a s tímto související – výše prezentované – cílevědomosti a víry římského
lidu v romanizování obyvatelstva Římu do té doby vzdáleného.
Římské osídlování podrobených zemí zapříčinilo vznik strukturované krajiny, jejíţ
charakteristické rysy lze pozorovat i v krajinném reliéfu19 a půdorysném uspořádání
městských celků 21. století20. Dokladem tohoto tvrzení jsou obzvláště mnohé novodobé
polní systémy s přetrvávajícím tvarem pozemků z římské doby21 a moderní města
vystavěná na základech římských civilních osad (tzv. canabae legionis a vici)22.
Další důleţité prvky současné krajiny v tomto kontextu představují pozůstatky vojenských
staveb, dokumentující: úctyhodně zachovalé hraniční obranné systémy, například
tzv. Hadrianův a Antoninův val v provincii Britannia či hornogermánsko-raetský limes
(ORL); důmyslná obléhací opevnění, tábory (především stálého charakteru), systém
obranných příkopů (j. č. fossatum) apod.23 Architekturu starověkého Říma – vojenského
či civilního charakteru – dále zastupují kupříkladu mosty, akvadukty nebo venkovské vily
(j. č. villa rustica)24; předmětem zkoumání se namnoze stává i zástavba římských
provinciálních měst25.
Pro docílení kýţeného cíle v podobě odpovědí na různorodé otázky – náleţející
římské expanzi a kolonizaci – je za primární povaţována interpretace archeologických
empirických dat. Prostřednictvím širokého zájmu vědeckých pracovníků – vyuţitím
kupříkladu leteckého (dálkového) průzkumu krajiny26, povrchových sběrů a ověřovacích

18

Slovní spojení znamenající říše bez konce; říše bez hranic.

19

Gojda 2000.

20

Rinaldi Tufi 2001.

21

Tzv. centuriace neboli pravidelné rozvrţení půdní plochy do podoby čtvercových rastrů, které byly
následně vloţeny do rukou místním obyvatelům za účelem jejich obhospodařování a odvádění daní.

22

Bouzek – Ondřejová – Musil 2006, 61–62.

23

Bouzek – Sakař 1990.

24

Gojda 2000, 184; Bouzek – Ondřejová – Musil 2006, 62.

25

Rinaldi Tufi 2001.

26

Do popředí zájmu se stále častěji dostává dálkový i pozemní průzkum kulturní krajiny prostřednictvím
moderního systému s názvem Light Detection And Ranging (LiDAR), jenţ je zaloţen na principu
laserové snímací 3D technologie (Gojda – John – Starková 2011). Tento sofistikovaný systém byl vyuţit
například při výzkumu republikánského naleziště vojenského charakteru u italského města Terst
(Bernardini et al. 2015).
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metod27 počínaje, měřením kubatury zeminy vyhloubené ze zásypů příkopů vojenských
táborů pokračujíce a stavebně historickými průzkumy měst na římských základech
vystavěných konče – je moţno sledovat významný posun v provázání nedestruktivních
a destruktivních (archeologických) terénních metod. Vědecké výzkumné metody jsou
aplikovány na základě vypracovaného teoreticko-metodologického prediktivního modelu,
jenţ podléhá typu archeologického pramene a jeho pozici, aktuálním prioritám a finančním
moţnostem výzkumných institucí. Tyto skutečnosti se mnohdy negativně odráţejí
na mnoţství nalézaného archeologizovaného materiálu a jeho následném kvantitativním
a kvalitativním srovnání. Výpověď pramenů artefaktuální a ekofaktuální povahy je dále
konfrontována

s poznatky

získanými

nejen

prostřednictvím

zdrojů

písemných28

a obrazových (ikonografických), avšak v posledních letech téţ vyuţitím nástrojů
softwarových29. Tento přístup umoţňuje eliminovat případné vyvstanuvší zavádějící
informace pouze z jednoho druhu pramene či z několika málo druhů historických pramenů
získané.30
Efektivní vyuţití aplikovaných nedestruktivních metod výzkumu určují vhodné
podmínky primárně náleţející poloze daného archeologického naleziště. Mnohá, těţko
přístupná prostranství lesa, městské zástavby (a podobně) jsou z tohoto záměru vyjmuta,
nebo přinejmenším velmi limitována. Opačná situace nastává u výskytu terénních
archeologických situací na otevřeném prostranství, coţ je namnoze případ reliktů římských
staveb vojenského a civilního charakteru z území bývalých římských provincií
a z barbarika.
V současné době jsou nedestruktivní metody archeologického výzkumu – pro
schopnost obsáhnout větší územní celky (zejména letecká prospekce), pro šetrné zásahy
do zkoumaného prostoru (např. prospekce za pomoci detektorů kovů či elektromagnetický

27

Do souboru ověřovacích metod spadá v tomto (předeslaném) kontextu především geofyzikální –
např. magnetometrický či elektromagnetický – průzkum (Křivánek 2004, 123 – Tab. 4.1); o konkrétním
pouţití detektorů kovů viz s. 47.

28

Písemné prameny členíme na literární a neliterární – epigrafické, popř. lingvistické (nápisy na oltářích,
podstavcích soch, náhrobcích, mincích; texty na papyrusových svitcích, dřevěných rycích destičkách…).
Předměty organického charakteru jsou však doloţeny jen zřídka, kupříkladu ze severní části afrického
a evropského kontinentu; jejich dochování bývá povětšinou fragmentární (Goldsworthy 2007, 13).

29

GIS software (práce s geodaty → analytické operace a jejich prezentace; viz kap. 6), analytický software
Statistica apod.

30

Téhoţ smýšlení je Salač 2006, 462–485.
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průzkum) a pro přinášené výsledky – jiţ neoddělitelnou součástí archeologie jako celku.
Je moţné předpokládat, ţe v budoucnosti bude archeologický výzkum odkryvem
na mnohých lokalitách plně těmito metodami – s ohledem na nové paradigmatické otázky
a progresivní metodické postupy – nahrazen, případně posunut na úroveň sekundární.31
Domníváme se, ţe pouze vyuţitím všech metod, jejichţ aplikace je pro danou zkoumanou
plochu přínosná, a tudíţ efektivní, je moţno dobrat se komplexních, tedy věrohodných
závěrů. Při volbě metod průzkumu bereme v potaz všechny činitele, kteří se na jejich
výběru podílejí (kupř. efektivita optické luminiscence závisí na míře radioaktivity v okolní
půdě).
Základní soubor znalostí o římské přítomnosti na území bývalých římských
provincií a v barbariku vychází z archeologie římských militárních zařízení, která je
zároveň jedním z klíčových hledisek této studie. Celková koncepce těchto typů objektů
procházela svým vývojem v oblasti stavebních technik, reorganizace a technického
vybavení římské armády, zároveň podléhala geografickým charakteristikám, době setrvání
a početnímu zastoupení příslušného vojenského kontingentu: „Co se týče rozlohy tábora,
buduje se tábor podle počtu vojáků a množství zavazadel tak, aby se větší množství
netísnilo v malém prostoru a malé vojsko zase aby se nemuselo rozptylovat víc, než je
třeba, v táboře příliš rozlehlém―32 (Vegetius, Milit. I, 22). „Někdy je třeba vybudovat tábor
čtvercový, někdy trojúhelníkový, jindy zase polokruhový, podle toho, co povaha místa
vyžaduje nebo dovoluje― (Vegetius, Milit. I, 23). Nadstavbou těmto formálním zásadám je
strategický výběr vhodného prostranství k výstavbě opevněného zázemí vojska, s výše
uvedenými charakteristikami korespondující, jak nás zpravuje G. I. Caesar (De bello Gall.
II, 8.2): „… pahorek, na němž byl tábor zřízen, zdvíhal se z planiny jen maloučko a zpředu
proti nepříteli se do šířky rozprostíral právě jen tolik, že jej bitevní šik mohl zaplnit.
Zprava pak i zleva měl úbočí srázné, zpředu naopak mírně se svažuje zvolna přecházel
do roviny.― a Polybios (Hist. X, 9.7): „Vnější stranu tábora obklopil (Gaius Laelius,
pozn. autorky) příkopem a dvojitou palisádou od moře k moři, ale na straně k městu
nezřídil vůbec nic, neboť povaha tohoto místa mu poskytovala dostatečnou ochranu.―.
Pracovními archeologickými prameny indikujícími časoprostorové umístění
římských vojenských základen se stávají nemovité a movité památky. Mezi nemovité

31

Kuna 2004a, 15–16.

32

Tyto zásady patrně nebyly uplatňovány vţdy: „… mnoho vojáků zahynulo při sběru dříví a někteří dokonce
v táboře z nedostatku místa a zimou― (Appiános, Kniha hispánská 47).
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nálezy se řadí příkopová ohrazení, předsunuté příkopky (j. č. titulum; viz s. 16), v reliéfu
dále dochované stopy po konstrukcích valů, stráţních věţí, bran (kupř. typu clavicula)
a vnitřních staveb33. Archeologické prameny movitého charakteru zastupují obzvláště
militaria v podobě: přileb a různých typů pancířů (tzv. loricae), opasků; krátkých
i dlouhých mečů, dýk, hrotů kopí a oštěpů, nábojů do praků, munice z dělostřeleckých
strojů (např. podkap. 5.2); bronzových kování a spon, kovových fragmentů z obuvi
legionářů, reliktů koňských postrojů atd. Součástí nálezových kontextů dále bývají
kupříkladu mince, keramické a bronzové nádoby, kolkované cihly, střešní tašky
a opomíjené ekofakty (výrobní odpad, neopracované kameny jako součást opevnění aj.).
Nálezový celek výjimečně tvoří i lidské a zvířecí kosterní pozůstatky.
Míra zachovalosti pramenů artefaktuální (a ekofaktuální) povahy závisí
na transformačních a/nebo geomorfologických procesech, které podléhají jak přírodním
(odráţející přírodní vlivy, např. eroze), tak kulturním (odráţející lidskou aktivitu,
kupř. orba) faktorům. Rozsah důsledků těchto procesů utvářejících pozůstatky minulé
kultury, respektive nálezový kontext, podléhá krajinnému prostředí, v němţ (římské)
vojenské areály plnily svou funkci (říční terénní terasy34 či vyvýšeniny jiného charakteru35)
a vlastnostem zkoumaného pramene, tj. stavebnímu materiálu, z něhoţ byla příslušná
vojenská základna vystavěna36. »Moderní« lidé (úmyslně) i starověcí Římané
(neúmyslně)37 představují lidský (kulturní) faktor, jehoţ počinem je nenahraditelná ztráta
archeologických dat, která je zřejmá na následujících příkladech. Na území bývalé římské
provincie Britannia se relativně dobře zachovaly nadzemní relikty římské (vojenské)
architektury, poněvadţ tamní půda nepodlehla orební činnosti v takové míře (i navzdory
orební činnosti po druhé světové válce, která negativně zasáhla např. do struktury polí)
jako v ostatních evropských zemích. Tento utěšený stav je zapříčiněn zejména odlišným
přístupem k chovu zvířat: v britském prostředí je vyuţíváno tzv. „extenzivní― pastevectví,

33

Tábory »stálejšího« charakteru pojímaly všechny důleţité součásti (viz především podkap. 4.5).

34

Římané vţdy vyuţívali blízkost vodních toků; o těchto zásadách nás zpravují nejen starověké a současné
písemné prameny, ale téţ nalézané a archeologicky určitelné hmotné prameny z různých zemí.

35

Opevňovány byly dále ploché i strmější (mírně svaţující se) terénní plochy (např. leţení kolem Numantie),
rovněţ pahorky s velkou sklonitostí terénu (kupř. La Gran Atalaya s tábory Renieblas; zvláště obr. 8, 9).

36

Významový potenciál táborů »stálejšího« charakteru byl v tehdejší ţivé kultuře v důsledku mnohých
přestaveb (charakteristické je např. nahrazování dřevo-hlinitého materiálu kamenným) »prodluţován«.

37

Slovo »neúmyslně« či »nepřímo« má v tomto kontextu své opodstatnění ve smyslu rozlišování mezi ţivou
a mrtvou kulturou (staří Římané se nemohli v kontextu současné mrtvé kultury na její destrukci podílet).
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kterým se plochy orné půdy eliminují.38 Druhý příklad vypovídá o zániku tábora poté,
co jeho účel byl splněn,39 popřípadě o jeho kontinuitě v podobě přestavby a následného
začlenění do nově vznikajícího ekonomického subjektu – vesnice, posléze města40.
Detailnější rozbor pak náleţí procesům eroze41 a orby, které mají pozitivní i negativní
dopad na sledovanou a tolik vyhledávanou pramennou základnu, bez ohledu na zkoumané
historické období. Hledisko pozitivní se odráţí v odhalení, respektive ve zviditelnění
povrchových

(mírně

podpovrchových)

reliktů

a

v jejich

následné

identifikaci

prostřednictvím leteckého snímkování (zaniklé areály aktivit, popřípadě jejich části)
a metody povrchového sběru (movité terénní nálezy), tj. bez uplatnění exkavačních metod
archeologického výzkumu. Negativní hledisko je třeba spatřovat v eliminaci jednotlivých
nálezů in situ, vedoucích z důvodu neznalosti původního prostorového umístění k jejich
stěţejní interpretaci (především vlivem eroze) a k jejich destrukci (vlivem orby).
Naše myšlenky by však neměly náleţet »pouhému« odkrývání movitých
a nemovitých archeologických dokladů, ale téţ zachování daných materiálních souborů
v jejich primárním prostředí pro příští pokolení.42
Současné rozvětvené náhledy na problematiku římského vojenství nás staví
do pozice mnohem širšího uvědomování si, obezřetnosti i k těm nejzazším »zákoutím«, jeţ
bychom neměli opomenout do výsledného schématu zahrnout.
38

Gojda 1994.

39

Při vojenském přesunu se Římané uchylovali k destrukci táborů (jak je doloţeno nejen u leţení dočasného
charakteru, ale téţ u stálých legionářských pevností). Patrně tak činili z důvodu zamezení jejich
následného vyuţití nepřátelskými oddíly, jak nepřímo dokládají následující sdělení: „…, až dá rozkaz
(Caesar, pozn. autorky) tábor strhnout a dát se na pochod, …― (Caesar, De bello Gall. I, 39.3).
„… Viriathus neměl zásoby a jeho vojsko se zmenšilo. Proto v noci zapálil svůj tábor a vrátil se do
Lusitánie― (Appiános, Kniha hispánská 68). Konkrétním příkladem můţe být legionářský tábor León I
ve Španělsku z raného císařského období, jenţ byl Římany kolem r. 15/20 po Kr. zničen a posléze na jeho
pozůstatcích byly novými příchozími vojenskými oddíly vystavěny základny León II (legie VI Victrix)
a León III s legií VII Gemina (Morillo Cerdán 2006).

40

Tato transformace je především na základě archeologických pramenů povaţována za všeobecně platnou.
Na konkrétních příkladech – z území bývalých římských provincií – ji představuje a analýze podrobuje
kupříkladu italský badatel S. Rinaldi Tufi (2001).

41

Konkrétně se můţe jednat o erozi svahovou, půdní, eolickou ad. (Dreslerová 2004, 32).

42

V této souvislosti lze poukázat na pozitivistický přístup M. Janča (2005) v oblasti ochrany archeologického
dědictví dle znění Maltské konvence (č. 99/2000 Zb., především článek 4, odstavec [ii]), jenţ byl
prezentován na polykulturní lokalitě Vliněves U kříže; zároveň na argumenty podloţená zpochybnění
R. Koreneho (2006), v měřítku obecném i dílčím.

22

2

STAROVĚKÉ ŘÍMSKÉ VÁLEČNICTVÍ

2.1 OBDOBÍ ŘÍMSKÉ REPUBLIKY OD DRUHÉ PUNSKÉ VÁLKY – HLAVNÍ VÁLEČNÉ
KONFLIKTY V LITERÁRNÍCH A ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENECH

Římské vojenské expanze a válečné konflikty datované do období římské republiky,
druhou punskou válkou počínaje, jsou dobře dokumentovány v antických literárních
pramenech; cennými jsou zejména pojednání Polybia a Tita Livia, dále kupříkladu
Appiána, Caesara, Cassia Dia, Flóra, Frontina, Plútarcha či Strabóna. Méně poznatků
pochází z evidence archeologické, poněvadţ pouze některá naleziště v kontextu bitevních
polí byla vědeckému výzkumu podstoupena, a tudíţ ověřena; problematická je zároveň
identifikace fortifikací dočasného charakteru, stavěných během vojenských taţení.
Součástí textu není kompletní výčet válek a v jejich rámci bitev svedených Římany
v různých částech světa, o nichţ starověcí autoři ve svých dílech své čtenáře zpravují,
nýbrţ poukázání na některé stěţejní válečné operace (viz téţ tab. VI) a pokus o jejich
ověření prostřednictvím archeologických pramenů. Tato část studie – kromě v terénu
identifikovaných válečných polí (Baecula, Andagoste…) – pojímá další archeologické
lokality s pevnými vazbami na předkládané historické události v podobě: kartaginských
opevněných prostranství vojenského (Gandul…) a městského (Cartagena…) charakteru,
letních a zimních militárních základen Římanů (La Palma, Renieblas, San Rocco, tábory
u Numantie…), římských obléhacích opevnění (kolem Numantie, Alesie…) a stálých
fortifikací (Tarraco, Emporion, Tossal de Manises…). Kontext doplňují naleziště
sídlištního, náboţenského a funerálního charakteru s vojenskými nálezy daného období
(Castellruf či Numantia, Ephyra, Jericho…).

2.1.1 Druhá punská válka
O římských vojenských taţeních a bojových operacích z období druhé punské války
(218–201 př. Kr.)43 na území Pyrenejského a Apeninského poloostrova, Sicílie a dalších

43

Časové ohraničení druhé punské války viz kupříkladu Wilkins 2003, 16; Penrose 2007, 17; Bouzek –
Ondřejová – Titz 2015, 12. Letopočty přirazené k bitvám, které se v tomto historickém období na území
Itálie a Afriky odehrály, jsou převzaty z Harperovy encyklopedie vojenství (Dupuy – Dupuy 1996,
79–87).
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ostrovů Středomoří, Řecka44 a severní části afrického kontinentu pojednávají především
Polybios (Hist. II a III)45 a Titus Livius (Hist. IV)46.
Důleţité válečné konflikty se odehrály ve Španělsku47 na území autonomního
společenství Cataluña, v provincii Tarragona: r. 218 př. Kr. (bitva u města Cissa),
r. 217 př. Kr. (bitva na řece Ebro) a v letech 216–215 př. Kr. (bitva u Hibery); v autonomní
oblasti Valencie: r. 215 př. Kr. dobytí města Intibili a r. 212 př. Kr. dobytí Sagunta48
(obé v provincii Castellón) či v Andalusii: r. 211 př. Kr. (poráţka bratří Scipionů
Hasdrubalem Barcou u řeky Baetis, Jaén), r. 208 př. Kr. (bitva u Baeculy, Jaén)
a r. 206 př. Kr. bitva u Ilipy (Sevilla). Další bojové operace se pojí s r. 209 př. Kr.
(dobytí města Qart Hadasht, Murcia).
Hlavními bitevními poli v Itálii se staly: řeky Ticino a Trebia (218 př. Kr.),
Trasimenské jezero (217 př. Kr.), Cannae a první bitva u Noly (216 př. Kr.), Nola
(druhá bitva, 215 př. Kr.), Capua (Kampánie, 212 a 211 př. Kr.) či řeka Metaurus
(Marche, 207 př. Kr.). Další sdělení se kupříkladu váţí k obléhání Syrakus (213–211
př. Kr.).
Doklady archeologické jsou i navzdory této bohaté literární evidenci doposud pro
území Apeninského poloostrova téměř neznámé, příznivější situace je v tomto ohledu
spatřována na území bývalé římské Hispánie (podkap. 3.2, 4.4, 4.5; kap. 5).49
Významnou

roli

zde

z hlediska

archeologického

zaujímají

především:

předpokládané římské tábory Tarraco (Tarragona) a Emporion (Emporiae, Gerona);50
neověřené římské dočasné leţení La Palma (Nova Classis?, Tarragona; 218–206 př. Kr. –
viz tab. III) ve spojitosti s válečnými operacemi na řece Ebro a v jejím okolí;51 naleziště

44

V souvislosti s první makedonskou válkou, jeţ se odehrála v l. 215–205 př. Kr. (Dupuy – Dupuy 1996, 83).

45

Polybios, Hist.; Noguera 2012, 265. Polybios kupříkladu vypovídá o vylodění Římanů r. 218 př. Kr.
u původně řecké osady Emporion v kontextu následných bojových aktivit u Cissy (Noguera 2012, 265).

46

Noguera 2012, 265–268.

47

Noguera 2012, 267–268, Fig. 2.

48

Obléhání a podrobení Sagunta Hannibalem, zmíněného r. 212 př. Kr. (Noguera 2012, 267, Fig. 2),
je jinými badateli zařazeno do r. 219 př. Kr. (Dupuy – Dupuy 1996, 77).

49

Noguera 2012.

50

Morillo Cerdán 2006, Abb. 1; Morillo 2014, Fig. 1. Antické písemné prameny (kupř. Livius) tato římská
vojenská zázemí spojují s obdobím druhé punské války (Noguera 2012, 268), prameny archeologické
s pozdějším obdobím (tab. III).

51

Noguera 2012, 262.
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Cerro de las Albahacas (Santo Tomé, Jaén), kladené do souvislosti s bitevním polem
Baecula52 (tab. I). Do předkládaného historického kontextu náleţí i původně kartaginský
a později římský stálý opevněný areál Tossal de Manises (Alicante); jedna z ukázek
prezentuje jeho půdorysnou dispozici a hradební konstrukci s doloţenými součástmi
z konce 3. a z poloviny 2. století př. Kr.53 Kromě Tossalu de Manises byly do výzkumných
projektů začleněny další stálé fortifikace Kartaginců civilního – městského – charakteru:
Cartagena (Qart Hadasht – město dobyli Římané r. 209 př. Kr.) či Castillo de Doña Blanca
(Cádiz). Archeologicky je doloţeno i kartaginské leţení Gandul (Alcalá de Guadaira,
Sevilla; viz s. 13), jehoţ výstavba předchází období druhé punské války.54
Stěţejní informace přinášejí v nedávné době identifikovaná a modernímu
archeologickému bádání podstoupená římská vojenská zařízení v severovýchodní části
Španělska, v provincii Tarragona – výše představená La Palma (l´Aldea, Baix Ebre)55
a Camí del Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d´Ebre)56. I toto druhé domnělé leţení
dočasného charakteru (Camí del Castellet de Banyoles; viz tab. III) se rozprostírá u řeky
Ebro a zároveň na hlavní starověké komunikační tepně57; jeho datace s opatrností spadá do
období let 200 aţ 180 př. Kr. v kontextu bojových aktivit proti tamním Iberům a jejich
osadě58, rozprostírající se v bezprostřední blízkosti tábora.59 O archeologických nálezech
z lokalit Baecula, La Palma, Camí del Castellet de Banyoles, Tossal de Manises
a

Emporion

–

stejně

jako

o

formálních

charakteristikách

»relativně

dobře«

zdokumentovaného leţení Camí del Castellet de Banyoles – je v obecné rovině pojednáno
v kap. 5.
Dalšími archeologickými nalezišti, o nichţ se namnoze píše v souvislosti
s artefakty movitého charakteru tohoto historického období (viz také podkap. 5.2), jsou
kupříkladu: Castellruf (Gerona) a Talamonaccio (Telamon, Etrurie) s nálezy masivních

52

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 82; Noguera 2012, 264.

53

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 79–80, Fig. 8.

54

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 76, 79.

55

Noguera Guillén 2008, 32. La Palma leţí na via Augusta (téţ via Heraclea), jeţ směřuje podél východního
pobřeţí ve směru od severu k jihu (Noguera 2012, 269, Fig. 3).

56

Noguera Guillén 2008, 41.

57

Noguera Guillén 2008, Figs. 1, 10.

58

Rozloha Římany podrobeného iberského oppida představovala 4,2 ha (Noguera Guillén 2008, 41;
Noguera 2012, 262).

59

Noguera Guillén 2008, Fig. 10; Noguera 2012, 262, 269; Noguera – Ble – Valdés Matías 2012, 853.
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římských oštěpů z pozdního 3. století př. Kr.,60 Quintana Redonda (Soria) a Peñas
Barbadas (Castellón) s objevy římských přileb z konce 3. aţ počátku 2. století př. Kr.61
Ojedinělými

jsou

nálezy

reliktů

šupinového

pancíře

(tzv. lorica

squamata)

v Trasimenském jezeře; spojitost pancíře s tamními válečnými operacemi předkládaného
období však nebyla potvrzena.62
U severoafrických bojišť z období druhé punské války – Great Plains (Bagbrada,
203 př. Kr.), Utica a její obléhání (203 př. Kr.) či Zama (202 př. Kr.) – se orientace
badatelů soustředí na lokalizaci těchto míst, případně na nahodilé povrchové nálezy;
systematické archeologické výzkumy nebyly na těchto nalezištích aplikovány. Ze stejného
důvodu jsou téměř neznámé i materiální doklady po makedonských válkách,63 o nichţ
dále píše například P. (?) Annius Florus (Epitom. I, 23, 28, 30) a které se uskutečnily
na bitevních polích u Kynoskefal (197 př. Kr.)64 a Pydny (168 př. Kr.)65.

2.1.2 Druhé a první století před Kristem
Následující řádky jsou primárně věnovány historickému období, ve kterém došlo
k výstavbě a uţívání vojenských zařízení v okolí keltiberské Numantie (195–75/74?
př. Kr.).
V historické epoše 2. a 1. století př. Kr.66 se na území Iberského poloostrova
odehrály povstalecké aktivity Hispánců potlačené římskou vojenskou silou pod vedením
Marca Porcia Cata

(195 př. Kr.), lusitánské

(153–133 př. Kr.) války,

67

(155–136 př. Kr.)

a

keltiberské

68

bitvy Quinta Sertoria (80–72 př. Kr.) . Další důleţité válečné

60

Bishop – Coulston 2006, 48, 52.

61

Quesada Sanz 1997, Fig. 7; Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 69, Fig. 2.

62

Bishop – Coulston 2006, 64.

63

Noguera 2012, 264.

64

Dupuy – Dupuy 1996, 103; Marek – Oliva – Charvát 2008, 240. Florus P. (?) Annius (Epitom. I, 23) klade
bitvu u Kynoskefal do období první války s Makedonií, nikoli do druhé.

65

Dupuy – Dupuy 1996, 105; Marek – Oliva – Charvát 2008, 381; Noguera 2012, 264.

66

Letopočty přirazené k bitvám, které se v tomto historickém období v různých zemích uskutečnily, jsou
převzaty z Harperovy encyklopedie vojenství (Dupuy – Dupuy 1996), pokud není uvedeno jinak.

67

Morillo Cerdán 2009, 239. Badatelé F. Quesada Sanz a E. Kavanagh de Prado (2006, 65) řadí počátek
tzv. numantinských válek do r. 154 př. Kr.

68

Dupuy – Dupuy 1996, 111. Další autoři kladou průběh těchto válečných událostí do let 79–72 př. Kr.
(Marek – Oliva – Charvát 2008, 430).
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operace Římanů jsou spojeny s Řeckem: válečná pole u Kynoskefal a Pydny (viz výše),
obléhání Athén (87–86 př. Kr.), bojiště u Chairóneie69 (86 př. Kr.)70, Orchomena
(85 př. Kr.) či u města Farsálos (48 př. Kr.)71; Tureckem: bitva u Magnesie (190 př. Kr.)72;
se severní Afrikou: dobytí a zničení Kartága (146 př. Kr.), bitva u Thapsu (46 př. Kr.)73;
s Francií: galské války (125–121 př. Kr.)74, bitva u Aquae Sextie (102 př. Kr.)75, u Vercell
(101 př. Kr.) či u řeky Sabis (57 př. Kr.). Následovaly válečné konflikty G. I. Caesara
v Galii (58–51 př. Kr.), s nimiţ se pojí dobývání Avarica, Gergovie a Alesie v r. 52
př. Kr.76, v Británii v letech 55–54 př. Kr.77 nebo v Hispánii – vojenské operace u Mundy
(45 př. Kr.); viz níţe.
Vojenské intervence a válečné střety Římanů s domorodými kmeny na území
Hispánie (výše i níţe uvedené) jsou dobře archeologicky zdokumentovány. Tyto závěry
se pojí s hmatatelnými doklady po římských vojenských leţeních (El Pedrosillo, Cáceres
el Viejo…), obléhacích opevněních (Scipionův circumvallation kolem Numantie…)
a po místech bojišť: El Pedrosillo (lusitánské války), Segeda (numantinské války), Munda
ve spojitosti s nalezištěm válečného pole Cerro de las Balas (?) v provincii Sevilla
(45 př. Kr.) a Andagoste (40–30 př. Kr.).78 Naleziště Azaila (Teruel) je na základě objevu
části šípometu dáváno do souvislostí s výboji Quinta Sertoria v první polovině
1. století

př. Kr.

(viz

výše

tzv. Sertoriova

válka).79

Římské

leţení

Andagoste

(Cuartango, Álava), které se nachází u stejnojmenného bojiště80, je na základě
prostorového umístění a datace (shodné s datací bitevního pole) spojováno s taktickými
manévry Římanů připravujícími se na následné operace proti Kantabrům a Asturům,

69

Marek – Oliva – Charvát 2008, 175.

70

Dupuy – Dupuy 1996, 110.

71

Jedná se o město situované nedaleko řeky Enipeus (Dupuy – Dupuy 1996, 127–128; Goldsworthy 2007,
182; Cowan 2008, 26–27) „v jihovýchodní Thessalii― (Marek – Oliva – Charvát 2008, 139).
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Grant 2006, 138.

73

Goldsworthy 2007, 184; Cowan 2008, 30–31; Marek – Oliva – Charvát 2008, 460.
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Marek – Oliva – Charvát 2008, 152.

75

Marek – Oliva – Charvát 2008, 39.

76

Fields 2014.

77

Kovařík 2015, 417.

78

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 75–78, 82–84; Morillo Cerdán et al. 2011, 59, 67–68.

79

Wilkins 2003, 26.

80

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, Fig. 9.
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o nichţ pojednává například Strabón81; i tato lokalita přináší bohatý archeologický materiál
(s. 43; podkap. 5.2).
Do téhoţ historického kontextu spadá i archeologickým terénním výzkumům
podstoupené vojenské zázemí u Terstu (severovýchodní Itálie). To sestává ze tří táborů
římského vojska, pojmenovaných podle svého krajinného umístění: San Rocco
(legionářská základna?), Grociana piccola (kastel) a Montedoro (kastel). Předpokládaná
spojitost tohoto zázemí s římskými válečnými operacemi na Istrii, které se uskutečnily
v letech 178–177 př. Kr., zůstává však otevřena.82
S pádem Kartága (146 př. Kr.), o němţ pojednává kupříkladu Appiános ve své
Knize kartáginské, je spojen nález dělostřelecké munice v podobě několika kamenných
koulí určených ke střelbě z balist83 (s. 113).
Nejvýznamnější archeologicky doloţený soubor vojenských zařízení z období
římské republiky, jenţ je důsledkem obléhacích aktivit římského vojska, pochází z území
»Scipionovy« Hispánie (2. století př. Kr.)84 a »Caesarovy« Galie (1. století př. Kr.)85.
Důleţitými starověkými autory, kteří nás o tamních válečných operacích Římanů proti
domorodým kmenům zpravují, jsou zejména Appiános (války proti keltiberským
Numantincům; Kniha hispánská; viz podkap. 4.1) a G. I. Caesar (války proti Galům;
Zápisky o válce gallské).
Další naleziště republikánského věku – vojenského, sídlištního a náboţenského
charakteru – byla objevena na území Španělska:86 Alcaracejos (Córdoba), Alfaro
(La Rioja), Alvarelhos či Graccurris / La Azucarera,87 Cerro de la Cruz (Almedinilla,
Córdoba)88, La Almoina (Valencia), La Caridad89 / Caminreal (Teruel) či Urso/Osuna
(Sevilla); Portugalska: Cabezo de Vaiamonde (Alentejo) a Castelo de Aljezur (Algarve);
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Morillo Cerdán 2006, 82, 85.

82

Bernardini et al. 2015.
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Wilkins 2003, 17.
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Schulten 1933; Dobson 2008.
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Reddé 2006; Fields 2014.
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Naleziště jsou řazena abecedně. Iberské lokality na tomto místě předloţené viz Quesada Sanz – Kavanagh
de Prado 2006.
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Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 69, 73.
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Iberská osada, která svému účelu slouţila do druhé poloviny 2. století př. Kr. (Ble Gimeno 2013, 22).

89

Středisko iberského obyvatelstva (Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 69).
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Slovinska: Grad/Šmihel; Francie: Avaricum, Entremont90, Mont-Réa91 a Uxellodunum92 /
Puy d´Issolud; Řecka (Athény, helénistické svatyně Délos a Ephyra) nebo Tuniska
(Mahdia). Publikace o nich namnoze vypovídají v souvislosti s archeologickými nálezy
movitého charakteru (2. a 1. století př. Kr.), zastupujícími například velký počet militarií.93
Tento soubor pojímá římské oštěpy zvané pilum, kopí, meče typu gladius Hispaniensis94
a falcata, dýky, dělostřeleckou munici či konstrukční části těţkých mechanických strojů,
fragmenty štítů (scutum95; Caminreal), přilby; ojedinělými jsou nálezy jezdecké výstroje.96
Blíţe nespecifikovaná munice pochází z obleţení Pompejí L. Corneliem Sullou97
(89 př. Kr.)98. Z funerálního prostředí byly vyjmuty kupříkladu relikty helénistických
militarií pouţívaných Římany ve 2. století př. Kr. (Jericho, Palestina).99
Další vybraná místa vojenské intervence, která jsou s opatrností kladena do období
římské republiky, nesou tato pojmenování: Arcobriga (Zaragoza), Bordegassos (Gerona),
Calahorra (La Rioja), Langa de Duero (Soria), Pontón de la Oliva (Guadalaja), Ullastret
(Gerona),100 Lacimurga (Badajoz) či Mesas do Castelinho (Beja)101. Do téhoţ historického
kontextu s nálezy militarií spadají mimo jiné: Castellani, Dodona, Exeter (?), Giubiasco,
Kranj, Olympia, Padova, Perugia, Taranto (?), Tarquinia, Titelberg, Vrhnika či Vulci.
Doloţeny jsou římské oštěpy, meče, dýky, náboje do praků či přilby, například typu

90

K podrobení této výšinné bašty Galů, které je výsledkem obléhatelských aktivit Římanů, došlo v pozdním
2. století př. Kr. (Goldsworthy 2007, 187).
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Pahorek a zároveň bojiště Mont-Réa se vypíná u Alesie (Penrose 2007, 138; Fields 2014).
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Galské výšinné opevnění vojenského charakteru, nebo oppidum (Bishop – Coulston 2006, 48).
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Méně často jsou v souvislosti s těmito lokalitami uváděna starší římská militaria. Jako příklad lze uvést
římská pila z místa původního pravěkého sídliště Grad (Šmihel); nejstarší nálezy této zbraně zde spadají
do konce 3. století př. Kr. Vzhled mnohých militarií z Gradu vypovídá o jejich pouţití v boji
(Horvat 2002, 117).
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Bishop – Coulston 2006, 48, 54–56. Případně gladius hispanicus (Peterson 2006, 12).
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Jedná se o štít latinského původu (Peterson 2006, 11).
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Quesada Sanz 1997, Fig. 7; Bishop – Coulston 2006, 48–71; Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006;
Penrose 2007, 138. Přiřazení těchto artefaktů k jednotlivým lokalitám, popřípadě jejich stručná
charakteristika, je součástí podkap. 5.2.
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Bishop – Coulston 2006, 48.
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Dupuy – Dupuy 1996, 109.
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Bishop – Coulston 2006, 56.
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Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 71, 73.
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Quesada Sanz 1997, 159.
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Montefortino na sídlištních lokalitách Caminreal102, Pizzighettone či Quintanas de Gormaz
(další sdělení viz podkap. 5.2).103 V Perugii došlo k nálezu dělostřelecké munice.104
Nález republikánského štítu (scutum) na egyptské lokalitě Kasr al-Harit vykazuje podobné
charakteristiky, o nichţ pojednává Polybios.105

2.2 RANÉ ŘÍMSKÉ TÁBORY TYPU CASTRA AESTIVA A CASTRA HIBERNA
Dočasné – letní – tábory se stanovými příbytky; zimní leţení a hibernacula jakoţto stavby
z provizorního (např. dřevo-hlinitého) či kamenného materiálu, případně jen nadstavby nad
stanovými příbytky106; celodřevěné vnitřní stavby; důmyslná kamenná nebo cihlová obydlí
apod.107 Vývoj nastíněných ubytovacích zařízení úzce souvisí s politickými záměry
(vojenskými reformami projevujícími se dále především v oblasti reorganizace
a technického vybavení římské armády) a nabytými dovednostmi té doby. Za nejdůleţitější
historické mezníky v otázce vývojových etap stavebních technik povaţujeme: přechod
od republiky k císařství, období vlády císaře Hadriana, vládu Septimia Severa a počátek
3. století po Kr., závěrem pád limitu za Flavia Valentiniana. Následující pojednání
se výhradně věnují republikánskému a v menší míře raně císařskému období, primárně
v otázce časového vývoje leţení typu castra aestiva a castra hiberna.
Expanzivní politika Římské říše preferovala ve svých počátcích polní vojenský
kontingent, pro nějţ byla charakteristická mobilní bojová taktika. Tato situace byla
aplikována po celé republikánské období a změny nebyly učiněny ani po reformě Gaia
Maria;108 jedná se o období dobývání a rozvoje římského státu, spadajícího aţ do
r. 14 po Kr. Taţení se obvykle realizovala od jarních do podzimních měsíců.109
Charakteristická je existence letních táborů (tzv. castra aestiva), jeţ zajišťovaly
přechodnou ochranu vojsk.110 O jejich výstavbě přinášejí archeologicky určitelné stopy
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Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 71.
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Bishop – Coulston 2006, 48–71.
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Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 73.
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Bishop – Coulston 2006, 61–62.
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Musil 1998, 118–119.
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Musil 1998, 119.
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Goldsworthy 2007, 82; Penrose 2007, 104–105.
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Goldsworthy 2007, 82.
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Johnson 1987, 245.
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»sporadické« materiální doklady (podkap. 4.5; kap. 5). Ty se omezují na doposud
identifikovaná příkopová ohrazení111 (Almazán?…); na relikty valů/hradeb, bran
(kupř. typu titulum; Almazán?, El Pedrosillo, La Rasa, Renieblas IV a VII…), stráţních
věţí (u Renieblasu II a IV?...) a na chronologicky určitelné nálezy movitého charakteru
(El Pedrosillo, La Palma…). Tato »nepříznivá« situace je dána charakterem vnitřní
zástavby. Ta pravděpodobně sestávala z koţených stanů112, jeţ se jiţ mnohokráte staly
předmětem experimentálních rekonstrukcí.113 Schematická podoba těchto ubytovacích
jednotek vojáků je součástí reliéfních scén sloupu císaře Traiana (např. obr. XIV).
Další poznatky přináší Flavius Vegetius Renatus (Milit. III, 2.2): „Vzhledem ke změnám
počasí podle ročních období by měla platit zásada, že v létě nemají být vojáci drženi
v táborech bez stanů...―. Na závěr operací byly legie ve většině případů rozpuštěny.114
Důvodem byla patrně skutečnost nesnadného získávání základních ţivotních potřeb
(potravin, hospodářských krmiv a otopného materiálu) pro zimní období115 a omezení
»taţení za svitu měsíce«: „V tuhé zimě by zase vojáci neměli být nuceni k nočním
pochodům přes sněhy a námrazy...― (Vegetius, Milit. III, 2.2). „V zimě je třeba postarat se
o to, aby nevznikly potíže se dřívím a pící, ... Vždy ― bez ohledu na roční období ― je
třeba se vyhnout nedostatku obilí, octa, vína, soli― (Vegetius, Milit. III, 3.4).
První zmínky o přezimování římské armády jsou spojeny s obléháním Vejí, jeţ je
datováno do r. 403 př. Kr.:116 „Vždyť prý oni – Římané – jsou nadto sužováni
a utiskováni mnohem ostřejším útlakem než Vejští; ti prý tráví zimu pod svými střechami
a chrání město znamenitými hradbami i přirozenou polohou; naproti tomu prý voják
římský v práci a námaze tu tvrdne pod koženými stany, zasypán sněhem a obalen
jinovatkou, a nesmí odložit zbraň ani v době zimní, která znamená odpočinek ve všech
válkách na zemi i na moři― (Liv. V, 2.2).

111

Webster 1969; Johnson 1987; Fields 2005; Rodgers 2007.
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Archeologické nálezy z některých lokalit vypovídají o tom, ţe k jejich zhotovení byla pouţita kůţe z telat
(Newstead a Birdoswald v hrabství Cumbria) a koz – Valkenburg, Praetorium Agrippinae, Nizozemí
(Webster 1969, 167; Peterson 2006, 72).
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M. Junkelmann (Musil 1998, 117–118), J. Rajtár & J. M. Morel (Musil 1998, obr. 11, 12),
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Ke konci republikánského období – tzv. období pozdní republiky117 – započaly
legie hojněji vyuţívat zimních základen (tzv. castra hiberna). Ty byly opatřeny
mohutnějším dřevo-hlinitým118 nebo kamenným opevněním119 se stráţními věţemi
a s dřevěnými120 či kamennými příbytky (j. č. hibernaculum), nahrazujícími stanová
obydlí121. Tato změna byla v prvé řadě vyvolána těmito potřebami: střeţit nově dobyté –
Římu vzdálenější – územní celky, udrţet připravenost oddílů pro následné bojové aktivity,
střeţit město určené k podmanění; poskytnout vojsku zázemí minimalizující ztráty,
dostavující se s příchodem různých onemocnění – „Vojsko nesmí pít vodu zkaženou nebo
z bažin, protože taková voda se podobá jedu a je zdrojem epidemií. Dojde-li k tomu, je
třeba nemocné vojáky vhodnými jídly zotavit a vším lékařským uměním léčit―
(Vegetius, Milit. III, 2.2). Typickými příklady leţení s kamenným opevněním
(typu emplecton) i kamennou vnitřní zástavbou jsou mimo jiné: Renieblas I pocházející
z let 195–179 (?) př. Kr. a Renieblas III zaloţený Nobiliorem v r. 153 př. Kr. (obé Soria),
dále Cáceres el Viejo (Castra Caecilia, Cáceres) a Renieblas V (Soria), jejichţ datace
s opatrností spadá do první poloviny 1. století př. Kr. (tab. I).122 Vnitřní kamenné stavby
různého charakteru (praetorium, contubernium, triclinium, fabrica, horreum…) byly
archeologickým výzkumům podstoupeny obzvláště u vojenských táborů na území
Španělska; nejbohatší pramenná základna je soustředěna v blízkém i vzdálenějším okolí
keltiberské Numantie – Castillejo III, Peña Redonda, Renieblas III a V (viz podkap. 4.5;
kap. 5).
Archeologické terénní výzkumy prokázaly pravidelnost v podobě jednotného
schématu uskupení vnitřní zástavby a nepřesnost u půdorysů jednotlivých staveb.123
Tyto poznatky – odkazující na ledabyle vytyčené ubytovací jednotky vojáků
republikánského období – nekorespondují s přesně vyměřenými hibernacula následující,
epochy císařské. Důkazem prezentovaného jsou kupříkladu závěry archeologického bádání
z prostranství republikánských táborů vystavěných za účelem obléhání Numantie
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Jane Penrose (2007, 87) vymezuje toto historické období lety 150–27 př. Kr.
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Goldsworthy 2007, 82.
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Kamenná hradba typu emplecton byla uplatněna u obou typů leţení – castra aestiva a castra hiberna
(viz např. kap. 5).
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Johnson 1987; Goldsworthy 2007, 82.
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Ulbert 1984; Morillo Cerdán 2003; 2006; Dobson 2008, 11; Dobson – Morales Hernández 2014.
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(Castillejo, Molino, Peña Redonda) či z areálů leţení č. III, V a VI Renieblas,124
v porovnání s plány vojenských základen zřízených v raném období principátu – počínaje
obdobím před zlomem letopočtu s táborem Haltern v Německu.125
U vnitřní zástavby táborů z pozdějšího období je spatřován pozvolný přechod mezi
nepřesně a přesně vyměřenými hibernacula. Oporou pro toto sdělení jsou ještě ledabyle
vytyčené vnitřní stavby z Drusova a Tiberiova leţení Dangstetten a z Drusových základen
Oberaden a Rödgen (Německo), jejichţ výstavba je kladena do r. 12, 11 a 10 př. Kr.,
rovněţ z tábora Bunnik-Vechten (?) v Holandsku, který pochází ze stejného historického
období. Pevně dodrţované výměry jsou naopak charakteristické u vnitřní zástavby tábora
Haltern, jenţ byl vystavěn Tiberiem, nejspíše v letech 8–7 př. Kr.126
První tábory trvalého charakteru (tzv. castra stativa) byly pravděpodobně stavěny
v období vlády císaře Augusta (27 př. Kr.–14 po Kr.).127 Římská vojenská strategie
spočívala v dobývání nových teritorií, rovněţ v působení mnohých kontingentů po delší
časový úsek ve stejné provincii. Castra hiberna předcházejícího období doznala změn
v podobě přestavby ve stálejší základny s funkcí skladištní a správcovskou.128
O republikánských táborech římského vojska na území Pyrenejského poloostrova je
podrobněji pojednáno v dalších částech studie (obzvláště podkap. 4.2, 4.5; kap. 5).

2.3 OBRANA FORTIFIKACÍ
2.3.1 Mechanické střelné zbraně
Catapulta, scorpio, ballista, onager, arcuballista, fustibal a prak. Toto je výčet pouze
některých antických střelných zbraní, které mohly slouţit například k obraně opevnění.
V této souvislosti o většině z nich pojednává Flavius Vegetius Renatus (Milit. IV, 22).
Mezi nejdůleţitější metací – obranné a obléhací – římské dvouramenné torzní stroje
patřily katapulty (šípomety) a balisty (kamenomety).129 Dále byly pouţívány kupříkladu
124

Schulten 1933, Pläne V, VII, VIII, IX; Dobson 2008.
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Johnson 1987; Penrose 2007; Campbell 2009, 8–13.
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Goldsworthy 2007, 82.
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Dupuy – Dupuy 1996, 119; Peterson 2006, 63–68. Z kamenometů se později (počátkem 2. století po Kr.)
staly šípomety (Wilkins 2003, 6).
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tzv. scorpiones, neboli katapulty menších rozměrů se stejnou funkcí,130 a jednoramenné
onagery určené k vrhání kamenů131. Výkon těchto zbraní primárně závisel na jejich
rozměrech a na vlastnostech pouţitých lan, respektive tětiv132, podléhajících pouţitému
materiálu pro jejich zhotovení.133 O ničivé síle velkých katapult vypovídá mimo jiné Gaius
Iulius Caesar (De bello civ. II, 2).
Podrobný popis katapult, škorpionů a balist v podobě jejich důmyslného sestrojení
zde zanechal Vitruvius ve svých Deseti knihách o architektuře (De archit. X, 10, 11).
Jejich pečlivé sestrojení v prvé řadě podléhalo délce šípových střel (u katapult
a škorpionů), velikosti a váze vrhacích kamenných projektilů (u balist).
Mechanické střelné zbraně – obzvláště katapulty a balisty – byly patrně Římany
primárně vyuţívány v časech obléhání nepřátelských měst, jako kupříkladu Numantie
(134–133 př. Kr.)134; Avarica, Gergovie a Alesie (52 př. Kr.)135 či Jotapaty (67 po Kr.)136.
V jednom ze starověkých děl je psáno: „… na věžích (římského obkličovacího kruhu
kolem Numantie, pozn. autorky) byly umístěny rychlopalné samostříly a vrhače kamenů,
…― (Appiános, Kniha hispánská 92). Výpovědi literární povahy podporují archeologické
prameny z různých vojenských nalezišť (obr. XXIV). O umístění katapult na věţích římské
obléhací hradby vystavěné kolem Numantie a o prostranství vyuţívaném k údajnému
ukládání střeliva v blízkosti jedné z věţí leţení Travesadas, která byla zároveň součástí
Scipionova opevnění, vypovídá A. Schulten137; M. Dobson však témuţ prostranství
přisuzuje jiný účel138. Materiální doklady poskytla i dělostřelecká rampa tamní legionářské
základny Peña Redonda.139 Proteichisma neboli věţovité stavby určené ke střelbám
z těţkých mechanických zbraní byly dále objeveny a terénnímu výzkumu podstoupeny
130

Wilkins 2003, 6, 16; Peterson 2006, 63, 66; Campbell 2009, 17. Adrian Goldsworthy tyto stroje nespojuje
s katapultami, ale s balistami: „Le ballistae piú leggere erano spesso definite ‘scorpioni’ (scorpiones)―
(Goldsworthy 2007, 189). Téhoţ smýšení byl F. V. Renatus (Milit. IV, 22).

131

Wilkins 2003, 16; Peterson 2006, 63–64, 67.

132

Někteří autoři pojem tětiva nahrazují výrazem provaz či pruţina.

133

Vegetius, Milit. IV, 22; Vitruvius, De archit. X, 10.1, 11.2; Peterson 2006, 64. Pouţívány byly šlachy
ze zvířat, ţíně z koňské hřívy a koňského ocasu, případně lidské vlasové stvoly.

134

Penrose 2007, 114–117. Nálezy tamní dělostřelecké munice jsou vyobrazeny na obr. XXIV.

135

Fields 2014.

136

Peterson 2006, 63; Goldsworthy 2007, 192.

137

Schulten 1933, 96–97; Dobson 2008, 298.

138

Dobson 2008, 299.

139

Dobson 2008, 356.
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u kartaginského a později římského opevnění Tossal de Manises (Alicante), jehoţ datace
spadá do 3.–2. století př. Kr.140 Mechanický pojízdný stroj tormenta, konstruovaný pro
různé typy střeliva, byl vyuţit při obléhání Gergovie.141 Velké katapulty pouţili obyvatelé
Massilie na obranu svého města proti Římanům (Caesar, De bello civ. II, 2). Nálezy částí
„třípíďového― šípometu (interpretace viz níţe) v podobě ţelezné desky štítu a podloţek
pod torzní pruţiny se pojí s bitvou u Cremony (69 po Kr.), respektive s legií
IV Macedonica; podobnost je sledována u reliktů scorpia, jeţ byly vyzvednuty
v Caminrealu (s. 113).142 Přehled archeologických pramenů z prostředí obzvláště bitevních
polí a římských republikánských táborů je součástí především kap. 5; v této části díla je
konkrétně pojednáno mimo jiné o nálezech pozůstatků dělostřeleckých strojů a střeliva
z těţké vojenské techniky.
Generál E. Schramm se zabýval rekonstrukcemi nejen stráţních věţí (obr. XVII;
s. 130), ale také římských válečných strojů (katapult a onageru)143 dle dobových originálů.
V případě katapulty se šípovými střelami o délce bezmála 69 cm144 došel k palebné
vzdálenosti necelých 370 m a u onageru vymrštěním kamenných projektilů, jejichţ váha
se přibliţovala ke dvěma kilogramům, k dostřelu kratšímu o ca 70 m.145 Další sdělení
se týká moţného zasaţení cíle z katapulty aţ na vzdálenost tří set146, a dokonce pěti set147
metrů. Výsledky těchto novodobých experimentů mohou přispět ke kvalitnějšímu
vyhodnocení výstupních rastrů viditelnosti. V předkládané studii se konkrétně jedná
o postiţení viditelnosti ze stráţních věţí římských táborů Renieblas III–V, Scipionova
obkličovacího kruhu kolem Numantie a z pozorovatelen jeho leţení (viz výstupy z ArcGIS
a sdělení váţící se k průběţnému a závěrečnému hodnocení; oddíl 6.4.3; podkap. 6.5).

140

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 79–80, Fig. 8.

141

Fields 2014, 46.

142

Wilkins 2003, Figs. 12, 19.

143

Dle Vitruvia je catapulta ţenského rodu → katapulta (De archit. X, obr. 104) a podle Vegetia je onager
rodu muţského (Milit. IV, 22), proto jsou v textu pojednány pouze tyto (jejich) rody.

144

Alan Wilkins (2003, 6, 14) v případě této tzv. „třípíďové katapulty― vypovídá o kratší délce – „68 cm―
(namísto „68,58 cm―; Peterson 2006, 64).

145

Peterson 2006, 64.

146

Tomič 2005; Penrose 2007, 115.

147

Tomič 2005.
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Zajímavá schematická vyobrazení lehkých šípometů nesoucích (v j. č.) název
carroballista148

a

cheiroballistra149,

vymodelovaná

na

sloupu

císaře

Traiana

prostřednictvím dvou na sebe navazujících reliéfních odlitků (obr. I–III), vystavuje římské
Il Museo della Civiltà Romana (L´EUR). Součástí tohoto muzea jsou mimo jiné i působivé
modely římských mechanických strojů (obr. V, VI).

2.3.2 Signální zákonitosti
Pro studium pozice a výšky stráţních věţí (oddíl 6.4.2) mohou být přínosem i římské
vojenské signální zákonitosti. Ty nám však mohou – v důsledku absence materiálních
dokladů – přiblíţit pouze literární, v menší míře pak ikonografické (obr. VII) prameny.
Stěţejní informace přináší Appiános (Kniha hispánská 90): „Vojáci dostali příkaz, aby
vztyčili znamení (na římské hradbě vystavěné kolem Numantie, pozn. autorky), budou-li je
nepřátelé znepokojovat: za dne rudou vlajku na vysokém dřevci, v noci pochodeň, …―.
O

charakteristickém

předávání

signálů

vypovídají

i

jeho

následující

sdělení:

„Vydal příkaz (Scipio, pozn. autorky), aby věž (obkličovacího kruhu, pozn. autorky), která
bude napadena první, dala hned znamení, a všechny ostatní měly učinit totéž, jakmile je
zpozorují, aby tak rychleji poznal, že se něco děje― (Kniha hispánská 92).
„… Římané… obsadili několik věží. Scipio na ně umístil trubače s trubkami a rohy…―
(Kniha hispánská 22). „… trubači na každé věži (obkličovacího kruhu, pozn. autorky)
dávali znamení polnicí, …― (Kniha hispánská 93).
Z výše uvedeného je patrné, ţe pro různé signální účely bylo římskou stráţí často
vyuţíváno polnic, o čemţ se Appiános zmiňuje i v jiných částech svého díla
(Kniha hispánská 52, 89).
O ohňových signálech dále pojednávají Aineiás Taktikos (Poliorcet. 16.7),
Vegetius (Milit. III, 5) či Polybios. Polybios kupříkladu uvádí, ţe jejich pouţití bylo
zásadní pro větší vzdálenosti (Hist. X, 43–46) a ţe je zdokonalil Aineiás (Hist. X, 44).
Polybios dále píše: „… text se zaznamená na psací tabulku a sděluje se ohňovými signály―
(Hist. X, 46.6). „… dalekohled s dvěma trubicemi, aby bylo možno jednou z nich pozorovat
prostor vpravo a druhou prostor vlevo od signalizujícího muže. Vedle dalekohledu je třeba
vztyčit v náležitém pořadí destičky a prostor napravo i nalevo v délce asi deseti stop

148

Interpretace viz Wilkins 2003; Goldsworthy 2007, 181.

149

Interpretace viz Wilkins 2003.
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a výšce dospělého muže ohradit, aby tak bylo možno přesně rozpoznat, když se zdvižená
pochodeň objeví a když skloněná zmizí― (Hist. X, 46.1–3). „Pochodní musí být mnoho,
protože pro každé písmeno je třeba vyslat dvojí signál― (Hist. X, 47.1).
O heslovitých, prachových a jiných signálech v této souvislosti vypovídá
Vegetius,

který

téţ

informuje

o

signalizaci

zacílené

na

dění

v táboře:

„… (znamení, pozn. autorky) — ve dne kouřem, v noci ohněm. Někdy se také na věžích
pevností nebo měst umisťují trámy, jejichž vztyčováním nebo zase spouštěním se naznačuje,
co se děje uvnitř― (Milit. III, 5.4).
O výše uvedená sdělení se opírají i současní badatelé.150
Pro signalizující muţe bylo patrně vyčleněno nejvyšší patro – příslušné – stráţní
věţe,151 jehoţ základna se u věţí Scipionova obléhacího opevnění kolem Numantie
nalézala ve výšce šesti metrů (jedná-li se o věţe stojící na valu), případně ve výšce osmi
metrů (jsou-li předmětem zájmu pozorovatelny přiléhající k hradbě opatřené cimbuřím;
viz obr. XVII).
Ukázka noční signalizace z horních prostranství pozorovatelen prostřednictvím
pochodní je dobře interpretována díky zdařilé části reliéfu Traianova sloupu, která dále –
s opatrností – vypovídá o podobě a rozmístění stráţních věţí podél Dunaje počátkem
2. století po Kr. (obr. VII). Samostatně stojící stráţní věţe zvané burgi střeţily nejen
hraniční pásma, ale – společně s dalšími pozorovatelnami pojmenovanými turres – i další
strategicky významné části krajiny, kterými procházely římské silnice.152

150

Reddé 2006, 73; Goldsworthy 2007, 155–156; Penrose 2007, 115.

151

Schulten 1933, 96–97; Penrose 2007, 115.

152

Goldsworthy 2007, 154–161; Kovács 2008.
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3

ŘÍMSKÁ ARMÁDA V IBÉRII

První expanze římského vojska na Iberský poloostrov – zakončená válečným konfliktem –
je kladena do r. 218 př. Kr.153 (s. 24), poslední vojenské střety mezi jeho obyvateli
a Římany se řadí do r. 19 př. Kr.154 Dobové literární prameny podávají nejdůleţitější
svědectví o těchto bojových operacích: druhou punskou válkou mezi Kartaginci a Římany
počínaje (konkrétněji viz oddíl 2.1.1); povstaleckými aktivitami místních kmenů
(195 př. Kr.), občanskými válkami Římanů proti Lusitánům (155–136 př. Kr) a Keltiberům
(153–133 př. Kr.), válkou Quinta Sertoria u řeky Baetis a vojenskými intervencemi v jejím
okolí (80–72 př. Kr.) pokračujíce155; kantabrijskými válkami (29–19 př. Kr.) konče.156
»Věrným obrazem« těchto vojenských operací jsou materiální doklady, jimţ jsou
věnována následující sdělení (obzvláště tab. I–IV, kap. 5).
Iberský poloostrov zůstal pod správou Římanů aţ do úpadku Západořímské říše.
Nejdůleţitějším starověkým pramenech, jenţ nás o historické epoše pozdního starověku
na území Hispánie zpravuje, je Notitia Dignitatum neboli tzv. „Státní rukověť římských
úřadů―.157 Toto dílo obsahuje mimo jiné důleţité informace o militárních jednotkách
zastoupených na území příslušných pozdních základen římského vojska v severní části
Ibérie. Předeslaný výňatek obsahu tohoto historického pramene potvrzují archeologické
památky získané z jiţ několika lokalit; mezi významné příklady náleţí mimo jiné
legionářský tábor León III (León) či auxiliární kastel Paetaonio / Rosinos de Vidriales
(Zamora).158 S římskými cestami na území Hispánie nás seznamuje Itinerarium Antonini
Augusti – De Italia in Hispanias;159 »původní« část pramene Tabula Peutingeriana
zachycující téţ Iberský poloostrov s průběhy římských silnic císařského období
se nedochovala160.

153

V této bitvě u města Cissa porazil Gneus Scipio jednoho z Hannibalových bratrů jménem Hanno (tab. VI)
a podmanil si rozsáhlou oblast mezi řekou Ebro a Pyrenejemi (Dupuy – Dupuy 1996, 79).

154

Morillo Cerdán 2006, 82; 2009, 239.

155

Dupuy – Dupuy 1996, 111.

156

Morillo Cerdán 2009, 239–243.

157

Morilllo Cerdán 2006, 88.

158

Morillo Cerdán 2006, 86–88, Abb. 6.

159

Morillo – Salido Domínguez 2012, 528.

160

Dostupné z: <http://cartographic-images.net/Cartographic_Images/120_Peutinger_Table.html>.
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3.1 DĚJINY BÁDÁNÍ VE ŠPANĚLSKU – PUBLIKAČNÍ VÝSTUPY
První římské vojenské tábory a obléhací opevnění na Pyrenejském poloostrově objevil,
zkoumal a interpretoval A. Schulten se svými spolupracovníky v první polovině 20. století.
Řadí se mezi ně Scipionova obléhací hradba kolem Numantie a její leţení, Renieblas,
Cáceres el Viejo, Almazán, Rosinos de Vidriales, stejně jako lokality Alpanseque, Aguilar
de Anguita a Almenara.161 Po dlouhou dobu se čtenářům – badatelům a laikům –
nedostávalo

téměř

ţádných

dalších

pojednání

o

uskutečňovaných

výzkumech

na stávajících či nových nalezištích.162 Na Schultenovo plodné literární období, které je
vymezeno obzvláště lety 1905 a 1933,163 bylo důstojně navázáno aţ koncem padesátých let
(viz dále). Této úlohy se zhostil Bairrâo Oleiro (1959) studií o římském republikánském
leţení Antanhol (Coimbra, Portugalsko), které se stalo předmětem archeologického zájmu
ve čtyřicátých a padesátých letech 20. století.164 Počátek šedesátých let je spojován
s muţem jménem A. García y Bellido (1961), jehoţ počinem je dílo věnované římskému
vojenství ve španělském geografickém prostoru.165 Římskou přítomností v této zemi
a jejími důsledky se dále zabývali J. M. Roldán (1974) a P. Le Roux (1982).166
Pro šedesátá léta minulého století je (na území této země) příznačná identifikace
nových římských militárních nalezišť, uţitím letecké prospekce a zahájením exkavačních
prací na jiţ známých lokalitách z pozdějšího – císařského – období (např. León III).167
Archeologické výzkumy aplikované v šedesátých a devadesátých letech potvrdily mimo
jiné existenci civilního sídliště (vicus) u tábora Herrera de Pisuerga (Palencia) a přinesly
prvotní informace o jeho časovém zařazení do tří fází na základě studia vnitřních struktur;
zdejšími badateli byli A. García y Bellido (r. 1960) a Pérez González (o třicet čtyři let

161

Tyto informace byly získány z různých pramenů: Schulten 1933; Morillo Cerdán 2003; 2006, 81–82;
Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 115; Dobson 2008; Ble Gimeno 2013,
10–11; Morillo 2014, 26–27. Adolf Schulten později, patrně někdy v rozmezí čtyřicátých a šedesátých
let 20. století, zkoumal nemovité struktury na nalezištích Sobrado (Cidadela, La Coruña) a Viseu
v Portugalsku (Dobson 2008, 11). Zájem A. Schultena (1899) se dále soustředil mimo jiné na římskou
romanizaci a urbanismus na africkém kontinentu.

162

Morillo Cerdán 2006, 82; Dobson 2008, 6.

163

Viz soupis literatury; téţ Dobson 2008, 4.

164

Dobson 2008, 7.

165

Morillo Cerdán 2006, 82.

166

Morillo Cerdán 2006, 82; Morillo 2014, 27–28.

167

Morillo Cerdán 2006, 82.
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později).168 Konec šedesátých let je spojen s terénními zásahy na lokalitách Almazán
(Soria) a Tentellatge (Gerona).169
Koncem sedmdesátých let byly publikovány důleţité poznatky o mincovních
nálezech z prostranství táborů Scipionovy obléhací hradby vystavěné kolem Numantie
a z ploch základen Renieblas III a V (číslo exempláře, původ, typ, váha, stav dochování
a datace).170 Tyto informace doplnili M. Dobson a F. Morales o dalších šest mincí –
z leţení Scipionovy hradby (4 ks) a z vojenského zařízení Renieblas V (2 ks); texty
pojímají i vyobrazení několika exemplářů.171
V osmdesátých letech minulého století se uskutečnily archeologické terénní
výzkumy na lokalitách Alpiarça (Santarém, Portugalsko), Emporion (Gerona) a Cáceres
el Viejo (Cáceres). Koncem 20. století bylo zkoumáno římské republikánské leţení
Los Planos de Mara (Zaragoza) a byla pořízena fotografická dokumentace Numantie
O. Braaschem.172
Nastolení a aplikace nových teoretických a metodologických hledisek se pojí
s počátkem osmdesátých let a přináší další vlnu poznání španělsko-římské archeologie.
Stěţejní význam zde zaujímá monografické dílo G. Ulberta173 věnované ranému římskému
leţení Cáceres el Viejo. Tato práce podnítila zájem o římské vojenství republikánského
období na Iberském poloostrově, coţ je zřejmé z publikačních výstupů dalších autorů, kteří
se namnoze o výsledky výzkumů G. Ulberta opírali. I navzdory této skutečnosti se na další
archeologický výzkum této lokality čekalo aţ do počátku 21. století (viz dále).
Následující exkavační práce v Cáceresu el Viejo byly provedeny v r. 2001, přičemţ kromě
revize jiţ zkoumaných částí tábora došlo k odkrytí nových terénních ploch; dosaţené
poznatky byly zveřejněny v r. 2008 španělskými badateli – J. Antonio Abásolo Álvarez
& Mª. Luz González Fernández & B. Mora Serrano.
Další významné objevy učinil Á. Ordás během průzkumných prací civilní osady
nedaleko tábora León III – tzv. vicus Puente Castro – počátkem 21. století.174

168

Morillo – Salido Domínguez 2012, 521, Fig. 3.

169

Dobson 2008, 7, 11.

170

Autorem byl H. Hildebrandt v r. 1979 (Dobson 2008, Tab. 1A, 1B).

171

Dobson – Morales 2008, Figs. 1–3; 2010, Tab. 1, Fig. 3.

172

Dobson 2008, 8.

173

Ulbert 1984.

174

Morillo – Salido Domínguez 2012, 528, Fig. 6.
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Badatel M. Dobson v r. 2008 publikoval podrobnou monografii o římské armádě
2. století př. Kr., jeţ působila v okolí keltiberské Numantie (s. 131). Součástí tohoto díla
jsou mimo jiné revizní výzkumy tamní Scipionovy obléhací hradby, uskutečněné v r. 2003
(s. 48; oddíl 4.4.2); této problematice jsou věnovány jeho mnohé další vědecké práce175.
Autory článků, které jsou zaměřeny na mincovní exempláře z prostranství tamních leţení,
jsou M. Dobson a F. Morales.176 Nejvíce publikačních výstupů je od osmdesátých let
20. století zacíleno právě na Numantii.177
Další odborníci se zabývali staršími římskými vojenskými leţeními ve Španělsku.
Mezi ně spadá kupříkladu La Palma (Tarragona) – J. Noguera178 či El Pedrosillo (Badajoz)
– Jean-Gérard Gorges & Á. Morillo & G. Rodríguez Martín & E. Martín Hernández179,
dále Á. Morillo Cerdán & G. Rodríguez Martín & E. Martín Hernández & R. Duran
Cabello180. Obsahem jejich děl je mimo jiné bohatá nálezová dokumentace, která přinesla
důleţité poznatky z oblasti polohových a formálních charakteristik těchto nalezišť;
podrobněji je o nich pojednáno na s. 46–48.
Předkládané problematice se věnovali mnozí další význační badatelé (viz seznam
literatury).
Mike C. Bishop a J. C. N. Coulston181 jsou autory knihy věnované římské výzbroji
a výstroji na půdě různých zemí, punskými válkami počínaje a pádem Říma konče;
přinášejí tak důleţité informace i pro námi sledované období římské Ibérie
(obr. XIX–XXVII).
Na území Španělska se od r. 1998 uskutečnilo jiţ několik důleţitých konferencí
s tematikou římského vojenství,182 kupříkladu v r. 2006 v Leónu s názvem Estudios sobre
la Frontera Romana183. Z důleţitých institucí, které se předkládanou problematikou
v současné době zabývají, je třeba uvést: Römisch-Germanische Komission se sídlem
ve Frankfurtu, jejíţ bývalí pracovníci a zároveň význační badatelé byli mimo jiné součástí
175

Dobson 2011; 2013; 2014.

176

Dobson – Morales 2008; 2010.
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Dobson 2008.

178

Noguera 2012.

179

Gorges et al. 2009.

180

Morillo Cerdán et al. 2011.

181

Bishop – Coulston 2006.

182

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 67.

183

Dostupné z: <http://www.gbv.de/dms/casalini/60/60679625.pdf>.
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vědeckého týmu u Numantie společně s A. Schultenem;184 Römisch-Germanisches
Zentralmuseum (RGZM) v Mohuči;185 German Archaeological Institute (DAI) v Madridu
ve spojitosti s M. Luikem186. Martin Luik se od devadesátých let 20. století zabývá
obzvláště bádáním u Numantie, přičemţ pět let na přelomu 20. a 21. století věnoval
výzkumu římských táborů Renieblas187. Mnohé články o vojenství z období římské
republiky jsou například součástí odborného časopisu Journal of Roman Military
Equipment Studies188 (Oxbow Books), dále periodik Archivo Español de Arqueología,
Madrider Mitteilungen ad. (viz seznam literatury). Stěţejním zdrojem informací je, dle
našeho soudu, sociální síť zveřejňující publikační výstupy badatelů z evropských
i mimoevropských zemí – Academia.edu.

3.2 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ A VÝZKUM ŘÍMSKÉ VOJENSKÉ ARCHITEKTURY
Historické období, kterému je předkládaná studie věnována, je nejméně poznaným
z hlediska římských vojenských materiálních dokladů. Důvod je spatřován v tom, ţe
archeologie vojenství republikánského věku není na území některých států – jako
kupříkladu Itálie, severní Afriky či Makedonie – systematicky prováděna (s. 24, 26).
Příznivější situace je doloţena z Francie v souvislosti s výzkumy obléhacích opevnění
v Avaricu, Gergovii a Alesii, jeţ pocházejí z poloviny 1. století př. Kr.189 (s. 28).
V posledních desetiletích se situace zlepšuje na území Španělska ve spojitosti s revizními
výzkumy jiţ známých lokalit a s identifikací a průzkumy nových nalezišť,190 ovšem
za stávajících finančních limitů191 a dalších negativ, vztahujících se k dataci a finální
interpretaci192 (oddíl 3.2.3) či k nálezům uloţeným v soukromých sbírkách193. V současné
době se jedná o více neţ pět desítek (?) identifikovaných římských republikánských táborů
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Dobson 2008, 2.
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Dobson 2008, 22, 26; Graells i Fabregat – Lorrio Alvarado – Pérez Blasco 2015.
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Luik 2002.
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Dobson 2008, 10.
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Dobson 2008, 6.
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Fields 2014. O římském obléhání Gergovie blíţe pojednává téţ M. Reddé (2006, 74).
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Morillo Cerdán 2006; Dobson 2008; Gorges et al. 2009; Noguera 2012; Fabião 2014.
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Gorges et al. 2009.

192

Dobson 2008; Noguera 2012.
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Jako příklad lze uvést materiálovou základnu z bojiště Cerro de las Balas (Quesada Sanz – Kavanagh
de Prado 2006, 82).
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na území Pyrenejského poloostrova, většina z nich byla archeologicky ověřena (tab. I a II
versus tab. III a IV). Zásadní informace pak čerpáme z rané doby císařské ve spojitosti
s tzv. kantabrijskými válkami (29–19 př. Kr.), o nichţ píše P. (?) Annius Florus (Epitom.
II, 33), a s obdobím tzv. „Ozbrojeného míru“ (19 př. Kr. aţ 15 po Kr.). Do historického
kontextu vymezeného lety 26 př. Kr. aţ 15 po Kr. byly předběţně zařazeny více neţ dvě
desítky archeologickému bádání podstoupených římských táborů – legionářských základen
a auxiliárních tvrzí – ze severní a severozápadní části Španělska; mnoho z nich zůstává
neověřených.194 Na významu nabývá průzkum městských celků se zaměřením na relikty
římské vojenské architektury rané aţ vrcholné doby císařské.195 Důleţitými jsou poznatky
z období tzv. julsko-klaudijské dynastie (15/16–69/70 po Kr.), z let 74/75 a z poloviny
3. století po Kr; důvodem je výstavba stálých vojenských objektů z trvanlivějších
materiálů, které přinášejí více archeologických stop. Jako příklad lze uvést legionářské
základny León II a III (León) či legionářský tábor a následný auxiliární kastel Rosinos de
Vidriales (Petavonium, Zamora).196 Do popředí zájmu se dostávají osady civilního
obyvatelstva – tzv. vici (s. 44). Poznatky získané v terénu se stávají zdrojem relativně
bohatého publikačního materiálu (viz seznam literatury). Významnou roli zde zastupují
nedestruktivní a destruktivní metody výzkumu a aplikace nejmodernějších metod
vyhodnocení prostřednictvím GIS197 či SIRA198.
Významné nové poznatky přinesly kupříkladu objevy a následné archeologické
odkryvy republikánských základen Andagoste (Cuartango, Álava), El Pedrosillo (Casas de
Reina, Badajoz) a La Palma (Nova Classis?, Tarragona). Kromě prostorového umístění
a

chronologického

zařazení

poskytly

další

důleţitá

svědectví

(viz

dále).

Archeologickými výzkumy v Andagoste byly získány informace o nemovitých a movitých
pramenech tohoto vojenského zařízení, přičemţ důraz byl kladen na militaria a mince199;
movité artefakty vydalo i stejnojmenné bojiště200. Bitevní pole El Pedrosillo, zkoumané
v letech 2003–2005, 2006 a 2007, vydalo stěţejní informace o formálních vlastnostech
tamních leţení a o jejich artefaktuální sloţce, o dalších stavebních strukturách či o stavební
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Morillo Cerdán 2006; 2009, 239, Figs. 1, 3.
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Morillo Cerdán 2006.
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Morillo Cerdán 2006, 86, 88, Abb. 2, 6.
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Morillo Cerdán et al. 2011, 65.
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Téţ S.I.R.A. neboli Sistema Informatizado de Registro Arqueológico (Adroher Auroux 2014, 404–422).

199

Morillo Cerdán 2006, 82.

200

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, Fig. 9.
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technice emplecton.201 Výzkumy v La Palmě, které se uskutečnily v r. 2006 a posléze
v letech 2007–2009, přinesly povědomí o jednotlivých průzkumům podstoupených zónách
tohoto naleziště a vynesly »na světlo« velké mnoţství movitých předmětů nebo jejich
fragmentů, kupříkladu v podobě olověných projektilů, ţelezných kolíků, řecko-italických
či iberských amfor.202
Kromě bitevních polí El Pedrosillo a Andagoste byla archeologicky ověřena další
bojiště z republikánského období: Cerro de las Albahacas (Santo Tomé, Baecula)
a Cerro de las Balas (Munda?), přičemţ na ploše prvního z nich byly kromě militarií
(s. 112,

115)

objeveny

mince

a

keramické

fragmenty.203

O dalších

bojištích

(např. v kontextu válečných operací v Kantábrii v r. 26 př. Kr., příp. v letech 26–25 př. Kr.)
čerpáme pouze informace náleţející lokalizaci těchto prostranství na základě dobových
zpráv, stejně jako u tamních předřímských oppid.204
Důleţité poznatky se vztahují k osadám civilního charakteru (canabae a vici)205
z císařské doby. Ty byly vystavěny v blízkosti římských vojenských leţení v severní
a severozápadní části Ibérie. Konkrétně se jedná o canabae (?) – 1×206 a vici (2×)
legionářské základny León III, které jsou namnoze diskutovány s ohledem na překrývající
se fáze táborů León I–III207. Další vici se řadí k auxiliárním tvrzím Herrera de Pisuerga
(Palencia; 1×), Rosinos de Vidriales (Zamora; 1×), A Cidadela (La Coruña; 1×)
či Baños de Bande (Aquis Querquennae?, Orense; 1×). Archeologické výzkumy těchto
důleţitých aglomerací poskytly kromě prostorové dokumentace schéma jejich základního
vnitřního rozvrţení a nálezy nemovitého i movitého charakteru, které tyto lokality
datovaly. Zájem o civilní zázemí římských vojenských posádek byl ze strany archeologů
od počátku posunut na úroveň sekundární, a proto lze v jejich případě vypovídat spíše
o nahodilých strukturách.208
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Gorges et al. 2009; Morillo Cerdán et al. 2011.
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Noguera 2012, 273–275.
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Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 82.
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Morillo Cerdán 2009, 242–243, Fig. 2; Morillo 2011, 14, Fig. 2.

205

Tyto dva termíny byly v nedávné době podstoupeny rozboru, jenţ přinesl nové interpretační náhledy
a závěry (Morilo – Salido Domínguez 2012).
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Morillo Cerdán 2006, 87; Morillo Cerdán – García Marcos 2009, 398, Fig. 4.
Morillo – Salido Domínguez 2012. Tito badatelé na tomto místě dále pojednávají o problematice
a významu canabae a vici.
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Morillo – Salido Domínguez 2012.
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Především objevy a následné archeologické výzkumy římských vojenských
zařízení u města Renieblas (č. III a V) a v blízkém okolí Numantie (zde především
v podobě tamního římského obléhacího opevnění a jeho leţení Castillejo III
a Peña Redonda)209 poskytly hodnotné poznatky téţ z oblasti stavebních technik.
Týţ závěry se váţí k táborům El Pedrosillo210, Cáceres el Viejo211, Herrera de Pisuerga,
Rosinos de Vidriales II, Baños de Bande, A Cidadela212 a León I–III213.

3.2.1 Teoretická východiska a metodologie
Teoretická východiska jsou v nejobecnější rovině zaloţena na identifikaci římských
militárních objektů, na jejich prostorovém určení a chronologickém zařazení; na exkavaci,
dokumentaci, ošetření a uloţení jejich materiálové základny. V konkrétnějším smyslu
slova je výzkum primárně zaměřen na opevnění římských táborů a na vnější defenzivní
obranné prvky v podobě příkopových ohrazení (fossa fastigata, fossa punica či fossa
duplex) či bran typu titulum. V menší míře jsou zkoumány jejich areály, které jsou
u dočasných táborů téměř výhradně v popředí zájmu pouze v souvislosti s nálezy movitého
charakteru (příkladem mohou být výzkumy uskutečněné v areálu kastela El Pedrosillo
a na ploše leţení La Palma). Tato skutečnost je dána charakterem vnitřní zástavby.
Ta sestávala z prozatimního materiálu – dřeva a zeminy. Příznivější situace je spatřována
u základen »stálejšího« typu, zkoumaných jiţ A. Schultenem. Ten odkryl velký počet ulic
a kamenných budov v areálech legionářských táborů č. III a V Renieblas, Castillejo III
a Peña Redonda, Cáceres el Viejo (podkap. 4.5, 5.1). Relativně dobře jsou
zdokumentovány téţ základny obdobného charakteru z období císařství: León II a III,
A Cidadela, Baños de Bande či Atxa (Álava).214
Výše představenému teoretickému zaměření odpovídá výběr a řazení vhodných
metod výzkumu. Tyto stěţejní kroky podléhají mnoha aspektům: pozici dané lokality
v terénu a jejímu typu; stavu poznání, potaţmo dochování zkoumaného pramene;

209

Luik 2002; Dobson 2008; 2014.
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Morillo Cerdán et al. 2011.
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Ulbert 1984.
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Morillo Cerdán 2006. A Cidadela je nazývána téţ Sobrado, příp. Cidadela (viz s. 55–56).
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Morillo Cerdán – García Marcos 2009.
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Morillo Cerdán 2006, 86–88.
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stavebnímu nebo výrobnímu materiálu (nemovité či movité archeologické památky) apod.
(téţ podkap. 1.3).

3.2.2 Metodika a technika odkryvů
Nová naleziště
Pro identifikaci nových nalezišť je vyuţíváno nedestruktivních i destruktivních metod
výzkumu. V popředí zájmu stojí letecké snímkování215, geofyzikální měření včetně pouţití
detektorů kovů, terénní (archeologický) výzkum odkryvem. Tento soubor metod byl
uplatněn například na lokalitách La Palma či El Pedrosillo – zde vyjma aplikace
podpovrchového geofyzikálního průzkumu.216 V El Pedrosillu byla navíc vyuţita metoda
povrchového sběru (?), dále došlo ke zkoumání nepočetné stratigrafie vrstev, závěrem byly
výsledky výzkumů vyneseny do systému ArcGIS; konkrétní operace GIS však nebyly
zveřejněny.217 Geofyzikální průzkum za pomoci detektorů kovů byl dále aplikován při
průzkumu bojiště Cerro de las Balas (Munda?)218 či římského vojenského leţení La Chões
de Alpompé (Santarém)219. Programové aplikace GIS (popř. SIG; viz s. 120) se rovněţ
staly součástí výzkumů dalších militárních nalezišť na území Španělska. Jako příklad lze
uvést bitevní pole Baecula a Andagoste či tábory nejranějšího augustovského období.220
Více

znalostí

o

metodice

výzkumů

republikánských

vojenských

lokalit

z území této země čerpáme z výše představených nalezišť El Pedrosillo a La Palma
v souvislosti s archeologickými leteckými průzkumy a s interpretacemi leteckých
fotografií, jakoţ i s dalšími výzkumnými kroky včetně vyhodnocení nálezových celků
(viz níţe).

215

Leteckou prospekcí byly objeveny mnohé římské tábory z období císařství, jako např. El Castichu
de La Carisa, Valdemeda či Villalazán v severní části Pyrenejského poloostrova (Martín Hernández 2006,
356–357; Morillo Cerdán 2006, 83, Abb. 2).
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Morillo Cerdán et al. 2011; Noguera 2012.
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Morillo Cerdán et al. 2011, 63, 65.
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Prostřednictvím tohoto přístroje byly na tomto nalezišti objeveny mimo jiné „stovky― olověných nábojů
do praků typu glandes (Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 75).
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220

Morillo Cerdán et al. 2011, 65.
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V průběhu několika let došlo k identifikaci a následnému systematickému
archeologickému výzkumu bitevního pole El Pedrosillo221 (Sierra Morena) o výměře více
neţ 350 ha. První etapa tamního archeologického bádání v letech 2003–2005 zaloţená
na letecké prospekci – v různých ročních obdobích – a na interpetaci leteckých fotografií,
přinesla zásadní poznatky. Ty se týkaly předpokládané existence dvou římských táborů
a nedalekého obranného valu. V r. 2006 bylo aplikováno celkem osm průzkumných sond
na celkové ploše 100 m2, následně vynesených do digitálního plánu naleziště. Převaţující
počet výkopů byl umístěn do průběhů opevnění táborů a do jejich bezprostřední
blízkosti.222 Technika terénního odkryvu byla zaloţena na rozlišení a exkavaci přirozených
stratigrafických jednotek. Odkryté nemovité stavební struktury zastupují kupříkladu
hradbu stavěnou technikou emplecton (o doloţené šířce 1,6 m a výšce 1,2 m) či brány typu
titulum. Artefaktuální sloţka sestávající obzvláště z keramických střepů, ze ţelezných
stanových kolíků a z dalších militarií, ze stavebního materiálu a z mincovního exempláře
byla namnoze identifikována prostřednictvím detektorů kovů, doloţeny byly i předřímské
aktivity. V r. 2007 se výzkum zaměřil na potvrzení jiţ známých skutečností, zčásti výše
předeslaných. Za pomoci detektorů kovů, jimiţ byla detailně (po 1 m) prozkoumána téměř
celá plocha naleziště, byly v témţe roce objeveny další nálezy movitého charakteru
s převaţujícím zastoupením militarií. Došlo téţ k zařazení většího z objektů o výměře
9,9 ha mezi legionářské základny, menšího z nich mezi auxiliární kastely o rozloze 3,5 ha;
výše uvedený obranný val kruhového půdorysu byl začleněn mezi předřímská opevnění.
Do různých míst bitevního pole bylo aplikováno celkem dvanáct sond. Kastel byl
kompletně – i za pouţití detektorů kovů – prozkoumán. Odhaleno bylo intervallum
legionářské základny.
Systematickému archeologickému výzkumu podstoupená lokalita La Palma223
na řece Ebro byla v r. 2006 rozdělena na tři oblasti, označené písmeny A1, B1 a B2.
Zóna A1 byla však z výzkumu v důsledku jejího zastavění skládkou vzápětí vyjmuta.
Zájem se z počátku soustředil na zeměměřičské práce a na průzkum za pomoci detektorů
kovů (plochy B1 a B2). Větší zkoumaná plocha (B1) o velikosti 4 ha byla navíc rozdělena
do sektorů o velikosti 30 × 10 m. Kromě kovových předmětů bylo identifikováno mnoho
keramických fragmentů (s. 110). K následnému geofyzikálnímu průzkumu na rozloze
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Gorges et al. 2009; Morillo Cerdán et al. 2011.
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Gorges et al. 2009, Fig. 2.
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Noguera 2012, 273–276.
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1,5 ha byly pouţity dva přístroje – magnetický gradiometr a georadar, ţádné anomálie však
nebyly zjištěny. V následujících letech (2007–2009) bylo detektorovou prospekcí
prozkoumáno 5 ha půdy a vyneseno velké mnoţství vzácných kovových předmětů včetně
militarií (podkap. 5.2).
Výzkumy na obou lokalitách se uskutečnily téţ v r. 2010.224

Dříve zkoumané lokality
V případě jiţ dříve zkoumaných lokalit se výzkum orientuje na uţití moderních
informačních technologií (v souvislosti s prostorovým umístěním a rozměry základen
Renieblas, s novým vyhodnocením tamních nálezů nemovitého a movitého charakteru
atd.), na systematické výkopové práce (kupř. výzkumy Scipionovy obléhací hradby kolem
Numantie; viz níţe), případně na revizní plány vnitřních prostranství táborů, které nejsou
zaloţeny na terénním archeologickém výzkumu (viz severní polovina leţení Renieblas III
a část přilehlého zázemí Renieblasu VI, průběh hlavních cest v areálu Renieblasu IV
apod.).225 Výsledky těchto revizních projektů namnoze zpochybňují dosavadní závěry
bádání v mnoha ohledech (podkap. 4.4, 4.5).
Novodobé revizní systematické terénní výzkumy odkryvem se uskutečnily
na nepočetných lokalitách, zkoumaných jiţ počátkem či v první polovině 20. století
A. Schultenem. Jako příklad lze uvést osm sond aplikovaných do různých částí Scipionovy
obléhací hradby (z let 134–133 př. Kr.)226 v r. 2003 (pododdíl 4.4.2.3),227 exkavaci táborů
legií u Renieblasu a Numantie,228 geodeticko-topografický průzkum v Renieblasu,229
jakoţ i revizní výzkum základny Cáceres el Viejo (1. století př. Kr.) v r. 2001.
V Cáceresu el Viejo se konkrétně jednalo o výkopy: části severní linie opevnění tábora,
hlavních bran, severozápadního a severovýchodního nároţí s dvojitými příkopovými
ohrazeními, fora a praetoria apod.; vyhodnocen byl i nález velkého souboru mincí.230
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Noguera – Ble – Valdés Matías 2012.
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Dobson 2008.
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Fields 2014, 55.

227

Dobson 2008, Fig. 269.

228

Morillo Cerdán 2006, 82.

229

Dobson 2008, 10.

230

Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008.
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Za pozornost stojí uţití experimentální archeologie v souvislosti s předpokládanou
podobou římského vojenského stanu (s. 82).231

Závěr
Teoretická východiska jsou u většiny římských vojenských lokalit z území Španělska
badateli přímo nebo nepřímo v publikačních výstupech představena. Niţší míra poznání
náleţí metodologickým úlohám, například v podobě hierarchie metod v praxi, diskuse
o vhodnosti jejich pouţití či kritického posouzení jejich přínosnosti. Příznivá situace není
spatřována ani u sdělení, která jsou věnována aplikované metodice a technice odkryvů.
Často schází mnohá obeznámení: s typem letadla a s ročním obdobím, ve kterém došlo
k jeho

pouţití;

s konkrétními

geofyzikálními

přístroji

(v podobě

protonového

magnetometru, zemního radaru apod.) reprezentujícími jednotlivé geofyzikální průzkumné
metody, respektive kroky; s technikou terénního odkryvu, která je zaloţena na přirozených
stratigrafických jednotkách, popřípadě na exkavaci téhoţ archeologického materiálu
po mechanických vrstvách. Nejsou formulovány metody kresebné a měřičské
dokumentace, zároveň scházejí nastíněné geografické analýzy a nástroje vyuţité pro řešení
daného úkolu (kupř. v systému GIS).
Z výše uvedeného vyplývá, ţe uţitá metodika byla v dostupné literatuře u mnohých
římských vojenských zařízení pojata »velmi« obecně. Toto negativní hledisko je zřejmé
i v případě, ţe informace tohoto charakteru jsou v jiných – pro zahraniční zájemce těţko
dostupných – písemných pramenech (v nálezových zprávách příslušných institucí atd.)
obsaţeny, poněvadţ v pouţité literatuře by pak na tyto vědecké přístupy a postupy
scházely odkazy. Předloţená práce se dílčím způsobem snaţí tento negativní dopad zmírnit
(kap. 6).

3.2.3 Problematika datace a interpretace
Rané základny římského vojska byly objeveny a interpretacím podrobeny obzvláště
v různých částech Španělska, tj. v zemi, která je na materiální doklady tohoto typu
v souvislosti

se

studovaným

231

Dobson 2014.

232

Morillo Cerdán 2006, 82.

obdobím

nejbohatší

(podkap. 2.1,

4.5;

kap. 5).232
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I navzdory této skutečnosti se na území této země setkáváme s nízkou mírou
prozkoumanosti římské vojenské architektury (jako celku) a s její stěţejní datací
a interpretací. Výjimku v tomto kontextu představují relativně dobře zdokumentovaná
nejranější naleziště La Palma a El Pedrosillo (s. 46–48), dále tábory v okolí Numantie
(podkap. 4.5), leţení Cáceres el Viejo či Andagoste. Jako další příklad lze uvést později
vystavěnou legionářskou základnu Herrera de Pisuerga233 z let 20/15 př. Kr.–39 po Kr.234,
případně z let 20/15 př. Kr.–40 po Kr.235
Na následujících stranách (51–55) jsou předloţeny tabulky (I–IV) s ranými
římskými vojenskými základnami z území Iberského poloostrova. Tabulky jsou doplněny
o naleziště opatřená autorčinými písmeny P. L., jeţ značí problematické lokality; jejich
rozšířenou interpretaci pojímají s. 55–56.

233

Fernández Ibáñez 2010.

234

Morillo Cerdán 2009, 245, Figs. 1, 3.

235

Fernández Ibáñez 2010, 99.
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Tab. I: Ověřené republikánské tábory římského vojska na území Španělska236
Název tábora

Provincie

Autonomní

Datace

společenství

Problematická
lokalita, příp.
typ opevnění

Aguilar de

Guadalajara Castilla-La Mancha

195 př. Kr.

Anguita
Almazán

P. L., castra
aestiva (?)

Soria

Castilla y León

153 versus

castra aestiva

1. čtvrtina 1. stol.

(?)

př. Kr. (?)237
Alto Real

Soria

Castilla y León

134–133 př. Kr.

castra hiberna

Andagoste

Álava

País Vasco

40–30 př. Kr.

bojiště; bojový
tábor 238

Archivel / Cerro

Murcia

Región de Murcia

de las Fuentes239
Cáceres el Viejo /

kolem pol. 1. stol.

kastel

př. Kr. (?)240
Cáceres

Extremadura

79–78 př. Kr.241

castra hiberna

Soria

Castilla y León

2. století př. Kr.242

castra aestiva

Castra Caecilia
Castillejo I

(?)
Castillejo II

236

Soria

Castilla y León

2. století př. Kr.243

?

Obsah tabulky byl čerpán z: Morillo Cerdán 2003; 2006, Abb. 1; Dobson 2008; Noguera Guillén 2008;
Morillo Cerdán et al. 2011; Noguera 2012; Noguera – Ble – Valdés Matías 2012; Fields 2014, 55;
Morillo 2014, Fig. 1.

237

Dobson 2008, 11.

238

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 76.

239

Brotóns Yagüe – Murcia Muñoz 2014.

240

Brotóns Yagüe – Murcia Muñoz 2014, 195.

241

Castra Caecilia pochází z období výbojů Quinta Sertoria (Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora
Serrano 2008, 117); srov. Johnson 1987, 250; Dupuy – Dupuy 1996, 111. Další badatelé s opatrností
předesílají, ţe toto leţení mohlo být vojenskými jednotkami zaloţeno o přibliţně 11 let dříve a uţíváno
po dobu cirka deseti let (Dobson – Morales 2010, 337).

242

Tábor Castillejo I byl zaloţen r. 152 př. Kr. dle A. Schultena versus r. 140 př. Kr. podle M. Dobsona
(Dobson 2008, 387, 389).

243

Leţení Castillejo II je spojováno s lety 142–140 př. Kr. podle A. Schultena versus s r. 137 př. Kr. dle
M. Dobsona (Dobson 2008, 387, 389).

51

Castillejo III244

Soria

Castilla y León

134–133 př. Kr.

castra hiberna
(tábor legie)

Cerro de las

Sevilla

Andalucía

45 př. Kr.

Balas245

bojiště (bitva
u Mundy?)

Cerro del Trigo

Granada

Andalucía

?

?

Dehesilla

Soria

Castilla y León

134–133 př. Kr.

castra hiberna

El Pedrosillo /

Badajoz

Extremadura

dvě ležení z let

bojiště;

155–138 př. Kr.

castra aestiva

Casas de Reina

(kastel);
castra hiberna
(tábor legie)
La Rasa

Soria

Castilla y León

83–72 př. Kr. (?)

castra aestiva

La Vila Joiosa

Alicante

C. Valenciana

časné 1. stol. př. Kr.

?

Los Planos de

Zaragoza

Aragón

?

?

Soria

Castilla y León

134–133 př. Kr.

castra hiberna

Mara
Molino

(kastel)
Peña del Judío

Soria

Castilla y León

134–133 př. Kr.

castra hiberna

Peña Redonda

Soria

Castilla y León

134–133 př. Kr.

castra hiberna
(tábor legie)

Peñas Altas

Soria

Castilla y León

134–133 př. Kr.

strážní věž

Renieblas I

Soria

Castilla y León

195–179 př. Kr. (?)

castra hiberna

Renieblas II (?)

Soria

Castilla y León

194 př. Kr. (?)

castra aestiva
(?)

Renieblas III

Soria

Castilla y León

153–152 př. Kr.

castra hiberna
(tábor legie)

Renieblas IV

Soria

Castilla y León

143–137 př. Kr. (?)

castra aestiva

Renieblas V

Soria

Castilla y León

75/74 př. Kr. (?)

castra hiberna
(tábor legie)

Renieblas VI (?)

Soria

Castilla y León

134/133 př. Kr. (?)

castra hiberna

Renieblas VII (?)

Soria

Castilla y León

2. stol. př. Kr.

castra aestiva

244

V superpozici s touto legionářskou základnou jsou starší tábory Castillejo I a Castillejo II.

245

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 75.

52

Sanitja

Menorca

Baleáry

?

?

Santo Tomé-

Jaén

Andalucía

2. punská válka246

bojiště Baecula;

Cerro de las

tábor

Albahacas
Scipionův

Soria

Castilla y León

134–133 př. Kr.

obléhací

circumvallation

opevnění typu
castra hiberna

Tossal de Manises

Alicante

C. Valenciana

2. století př. Kr.247

stálý opevněný
areál

Travesadas

Soria

Castilla y León

134–133 př. Kr.

castra hiberna

Valdevorrón

Soria

Castilla y León

134–133 př. Kr.

castra hiberna

Vega

Soria

Castilla y León

134–133 př. Kr.

castra hiberna
(kastel)

Tab. II: Ověřené republikánské tábory římského vojska na území Portugalska248
Název tábora

Obec/Provincie

Distrikt

Datace

Problematická
lokalita, příp.
typ opevnění

Alpiarça / Alto

Alpiarça/Ribatejo

do Castelo
Castelo da

Santarém/

?

P. L.

Scallabis
Mourão / Baixo Alentejo

Évora

?

?

Arganil / Beira Litoral

Coimbra

2. čtvrtina až

?

Lousa249
Lomba do
Canho/

pol. 1. stol.

Canho´s

př. Kr.250

246

Noguera 2012, Fig. 2.

247

Původně kartaginské opevněné zázemí ze 3. století př. Kr. (Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 80).

248

Obsah tabulky byl čerpán z: Morillo Cerdán 2006, Abb. 1; Morillo 2014, Fig. 1.

249

Carlos Fabião (2006, 228–229) se na rozdíl od Á. Morilla Cerdána (2006, Abb. 1) domnívá, ţe
se v případě této lokality mohlo jednat o římský hrad, nebo o římskou opevněnou vilu.

250

Fabião 2006, 246.
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Tab. III: Neověřené – pravděpodobné – republikánské tábory římského vojska na území
Španělska251
Název tábora

Provincie

Autonomní

Datace

společenství

Problematická
lokalita, příp.
typ opevnění

Alpanseque

Soria

Castilla y León

195 př. Kr.

P. L.

Camí del Castellet

Tarragona

Cataluña

200–180 př. Kr.

castra aestiva;
oppidum252

de Banyoles
El Santo

Badajoz

Extremadura

?

?

Gerona

Cataluña

1. pol. 2. stol.

stálá vojenská

až časné 1. stol.

fortifikace254

de Valdetorres
Ampurias/
Emporion

př. Kr.253
La Cabañeta

Zaragoza

Aragón

?

?

La Palma

Tarragona

Cataluña

218–206 př. Kr.

castra aestiva

Los Cascajos

Navarra

Comunidad Foral

časné 1. stol. př. Kr.

?

(de Burgo de Ebro)

(de Sangüesa)

de Navarra

Medinaceli

Soria

Castilla y León

?

?

Muro de Ágreda

Soria

Castilla y León

?

?

Navalcaballo

Soria

Castilla y León

?

?

Perelada

Gerona

Cataluña

?

?

Tarraco

Tarragona

Cataluña

200 př. Kr. / 180 až

stálá vojenská

125 př. Kr.255

fortifikace256

Ses Salines

Mallorca

Baleáry

?

?

Zalbeta

Navarra

Comunidad Foral

?

?

(de Aranguren)

de Navarra

251

Obsah tabulky byl čerpán z: Morillo Cerdán 2003; 2006, Abb. 1; Morillo 2014, Fig. 1.

252

Noguera Guillén 2008, 41.

253

Castro Nunes – Guerra – Fabião 1990, 69–70; Aquilué 2006, 242, 245.

254

Bernardini et al. 2015.

255

Morillo Cerdán 2003, 49.

256

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 79; Bernardini et al. 2015.
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Tab. IV: Neověřené – pravděpodobné – republikánské tábory římského vojska na území
Portugalska257
Název tábora

Obec/Provincie

Distrikt

Datace

Problematická
lokalita, příp.
typ opevnění

Alto dos Cacos

Almeirim/Ribatejo

Santarém

2. pol. 1. stol.

?

př. Kr.258
Antanhol /

Coimbra / Beira Litoral

Coimbra

?

?

Santarém/Ribatejo

Santarém

2. stol. až r. 80

?

Cidade Velha da
Mata
La Chões de

př. Kr. (?)259

Alpompé /
Móron
Santarem

Santarém/Ribatejo

Santarém

pol. 1. stol.

?

př. Kr.260

Portugalská lokalita Viseu (Cava de Viriato, Viseu, Portugalsko) je z výše
uvedeného seznamu záměrně vyjmuta, poněvadţ kromě A. Schultena není patrně ţádným
badatelem s římským vojenským leţením z období římské republiky spojována261.
Do kontextu nejsou zahrnuta ani naleziště Almenara (Castellón, Comunidad Valenciana),
Sobrado (Cidadela, La Coruña, Galicia)262 a Tentellatge (Castell del Vilar, Gerona,
Cataluña)263; viz dále.
Různým interpretačním závěrům podléhají iberské lokality Aguilar de Anguita,
Alpanseque a Alpiarça:264 Á. Morillo Cerdán (na jehoţ publikační výstupy je v soupisu
literatury odkazováno) se domnívá, ţe se jednalo o tábory republikánského vojska, zatímco
M. Dobson předpokládá, ţe se zde nacházela zázemí pro civilní obyvatelstvo předřímské

257

Obsah tabulky byl čerpán z: Morillo Cerdán 2006, Abb. 1; Morillo 2014, Fig. 1.

258

Pimenta – Mendes – Henriques 2014, 288.

259

Fabião 2006, 241–242.

260

Fabião 2006, 279.

261

Dobson 2000, 226–235; Morillo Cerdán 2006; Dobson 2008, 11; Morillo 2014.

262

Dobson 2008, 11; Morillo 2014, Fig. 1.

263

Dobson 2008, 7; Morillo 2014, Fig. 1.

264

Morillo Cerdán 2006, Abb. 1 versus Dobson 2008, 8, 11.
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doby. S dřívějším – předřímským – obdobím a s civilní funkcí autor spojuje téţ naleziště
Tentellatge.265 Místo zvané Almenara M. Dobson s opatrností řadí do středověkého
období266 a s pozdější dobou vzniku spojuje i zařízení bez nově přiřazené funkce –
Viseu267. Dle jeho soudu je rovněţ problematické zařazení místa zvaného Sobrado.268
Týţ závěry (jako v r. 2006) přináší Á. Morillo v souvislosti s nalezišti Aguilar de Anguita,
Alpiarça a Alpanseque – navzdory výše předeslaným pochybnostem M. Dobsona – i o osm
let později. V případě prvních dvou lokalit nemá pochybnosti o tom, ţe se jednalo
o republikánská leţení římské armády, třetí naleziště spojuje s neověřeným římským
táborem z téhoţ historického období.269 Z tohoto důvodu jsou tyto lokality v kontextu
raných římských vojenských základen v této studii ponechány (tab. I–III).

265

Dobson 2008, 7.

266

Dobson 2008, 11 versus Morillo Cerdán 2003.

267

Dobson 2008, 11.

268

Dobson 2008, 11. V předcházejících částech rigorózní práce (viz s. 44–45) je tato lokalita pod názvem
A Cidadela jinými badateli řazena k auxiliárním tvrzím z císařského období.

269

Morillo Cerdán 2006, Abb. 1; Morillo 2014, Fig. 1. Ángel Morillo však z monografie M. Dobsona (2008)
ţádné informace, vzhledem k citované literatuře, nečerpal.
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4

ŘÍMSKÁ ARMÁDA U NUMANTIE (ZDROJE DAT – LOKALITY I)

4.1 NUMANTINSKÉ VÁLKY270 A SCIPIONOVY REFORMY
Jedná se o označení pro sérii válečných konfliktů svedených mezi Numantinci a Římany
u keltiberského města Numantia (severovýchodní Španělsko). Války se uskutečnily
v letech 153–133 př. Kr.,271 přičemţ první vojenský střet těchto »dvou světů« u Numantie
je s opatrností spojován s římským nejvyšším vládním republikánským úředníkem
Catem272 a kladen do r. 197 př. Kr.,273 popřípadě do let 195/194

př. Kr.274

Nejdůleţitější válečné události, nejen s ohledem na bohatou pramennou základnu, která je
jejich důsledkem (podkap. 4.5; kap. 5), se však v této části Ibérie odehrály mezi lety
134 a 133 př. Kr.275
Předkládané historické události namnoze oţivují díla starověkých spisovatelů,
například Appiána (Kniha hispánská), Flora (Epitom.), Polybia (prostřednictvím Cicera)
a Livia,276 Valeria Maxima277 a Valleia Patercula (Hist. Rom.). O iberských –
numantinských – válečnících pojednávají kupříkladu Diodorus278 či Strabón279.
I navzdory výše uvedenému se ve svých výpovědích téměř výhradně opíráme
o jediný a zároveň nejdůleţitější starověký pramen váţící se k této tematice – Appiánovu

270

Tyto válečné události se mezi autory těší ustáleného pojmenování: numantské války (Penrose 2007, 91,
110), numantská válka – vymezená lety 143–133 př. Kr. (Marek – Oliva – Charvát 2008, 309), válka
numantijská (Appiános, Kniha hispánská 66). V předkládané studii je uţito tvarosloví numantinské války
– „the Numantine Wars― (Dobson 2008, 43–46). Tato morfologie je odvozena z původního latinského
vzoru Numantinus (Scipio Aemilianus) a váţe se k dalším tvarům: Numantinci, numantinské území apod.
(autorka děkuje za laskavé obeznámení s touto problematikou pracovnici Ústavu pro jazyk český
Akademie věd České republiky – ústní sdělení).

271

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 71; Penrose 2007, 113–119; Dobson 2008, 43–46.

272

Navzdory skutečnosti, ţe hlavní dobový pramen k numantinským válkám o vojevůdci Catovi – v tomto
kontextu – nepojednává (Appiános, Kniha hispánská 39–41); viz dále v hlavním textu.

273

Stillwell ed. 1976, 635; Penrose 2007, 111.

274

Dobson 2008, 43.

275

Schulten 1933; Dobson 2008; 2014.

276

Dobson 2008, 42.

277

Penrose 2007, 117–118; Dobson 2008, 42.

278

Penrose 2007, 122.

279

Penrose 2007, 119–122.
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Knihu hispánskou280, pocházející z první poloviny 2. století po Kr.281 Důvodem jsou
neúplné, mnohdy dokonce rozporuplné informace četbou různých dobových textů
získané282. Domníváme se, ţe v důsledku těchto zjištění je nutno nahlíţet i na výpovědi
současných autorů s opatrností.
Letopočty přiřazené k jednotlivým vojevůdcům a k jejich vojenským expanzím
(viz následující text) byly čerpány z knihy M. Dobsona.283
Appiános ve své Knize hispánské konzula Cata s vojenskými operacemi
u Numantie nespojuje a jako prvního římského vojevůdce v této souvislosti zmiňuje
Quinta Fulvia Nobiliora (153 př. Kr.)284 a jeho zimní leţení vystavěné necelých 4,5 km
od Numantie285 pro vojsko sestávající z 30 000 muţů (Kniha hispánská 45–46).
Bitvu Nobiliora proti obyvatelům Numantie – tzv. Arevakům – v jejich prospěch rozhodla
»vzpoura« slonů, stojících před touto událostí na straně Římanů (Kniha hispánská 46)286.
Další velitel Claudius Marcellus (152 př. Kr.) vystavěl tábor téměř na dosah keltiberského
města – ve vzdálenosti necelého 1 km287 pro 8500 vojáků; z tohoto počtu se jednalo o pět
set muţů zastupujících kavalerii, zbývající drtivou většinu pak tvořila pěchota
(Kniha hispánská 48, 50). Aktivity tohoto muţe u Numantie skončily poté,
co se jím pronásledované kmeny záhy vzdaly (Kniha hispánská 50). Bliţší informace
o tom, kde obě základny – Nobiliora a Marcella – byly vystavěny, Appiános nepodává.

280

U mnohých badatelů se však tato kniha, jeţ je součástí Appiánova díla Historia Romana I, setkává
co do věrohodnosti výpovědí s kritikou (viz např. Morales Hernández 2009, 72). V nedávné době byla
podrobena překladu a detailnímu rozboru s důrazem na údajný Scipionův most a na kastely Molino
a Vega (Morales Hernández 2009, 81–86).
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Dobson 2008, 41–42.
Jako příklad lze uvést Flora, jenţ je v rozporu s Appiánem v otázce počtu Numantinců a římských
válečníků za výbojů Scipiona Aemiliana, dále v počtu táborů tvořících římský circumvallation a závěrem
v problematice válečné kořisti v podobě numantinských zajatců; Florus (Epitom. I, 34.17) válečné zajatce
na rozdíl od Appiána (Kniha hispánská 90, 97–98) vůbec nepřipouští.
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Dobson 2008, 43–45. Sdělení samotného Appiána a M. Dobsona nekorespondují s výpovědmi
z Harperovy encyklopedie vojenství, v níţ autoři zařazují válečné střety Q. Pompeia a M. P. Laenase
s Numantinci do let 137–132 př. Kr. (Dupuy

284

– Dupuy 1996, 107); viz hlavní text s letopočty na s. 59.

Ángel Morillo Cerdán s tímto vojevůdcem spojuje – patrně letní – leţení Almazán v provincii Soria
(Morillo Cerdán 2003, 49–50).
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„… ve vzdálenosti dvaceti čtyř stadií― (Kniha hispánská 46). Římské stadium představuje 184,709 m.
Dostupné z: <http://www.jednotky.cz/delka/stadium/>.
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Téţ Penrose 2007, 113.

287

Neboli „… pěti stadií…― (Kniha hispánská 50).
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V případě Nobiliorova zázemí se údajně jednalo o jeden z táborů na kopci La Gran
Atalaya (Soria), archeology interpretovaný jako Renieblas III (konkrétněji viz s. 77).288
Posléze byly naděje Římanů vloţeny do rukou muţe jménem Caecilius Metellus
(143 př. Kr.). Metellus na místo určení dorazil s pěchotou a kavalerií o celkovém počtu
32 000 vojáků. Po vítězství nad kmenem Arevaků – na otevřeném prostranství – byl ve své
velitelské funkci nahrazen Quintem Pompeiem (141 př. Kr). K Numantii tedy, jak bylo
údajně původně zamýšleno, jiţ Metellus nepokračoval (Kniha hispánská 76). V této části
Appiános podává i první konkrétní informace o topografii Numantie a přináší obecnou
charakteristiku a početní stav jejích obyvatel. Pompeius patrně v bezprostřední blízkosti
Numantie vystavěl své zázemí – „Pompeius se položil táborem u Numantie, ale jen
se někam vzdálil, seběhli Numantijští dolů a pobili jezdce, kteří se chystali za ním.―
(Kniha hispánská 76) –, které mu přineslo vnější ochranu, nikoli však dostatečnou ochranu
vnitřní. Je totiţ zřejmé, ţe v tuhých zimních měsících, například v důsledku absence
stanových obydlí, podlehli někteří vojáci svému onemocnění. Pompeius podnikl celkem
dva výboje proti Numantii – první nepříliš úspěšný, druhý téměř devastující. Jeho snahou
bylo zamezit přísunu vody do města úpravou říčního koryta. Po těchto neúspěších
se uchýlil k vyjednávání o podmínkách »podivné« kapitulace a k uzavření míru, jenţ však
posléze před římským soudním dvorem popřel (Kniha hispánská 76, 78–79).
Další vojevůdci – Marcus Popillius Laenas (138 př. Kr.), Gaius Hostilius
Mancinus (137 př. Kr.)289 a o dva roky později Quintus Calpurnius Piso – rovněţ
nepřinesli větší, ba ani menší úspěchy v tomto směru, přičemţ Laenas a Piso se patrně
od původních plánů odklonili a boje proti Numantii vůbec nezahájili (Kniha hispánská
79–83).
Nejdůleţitější historické výpovědi jsou spojovány s muţem jménem Publius
Cornelius Scipio Aemilianus290 a kladeny do let 134–133 př. Kr. Právě Scipio Aemilianus

288
289

Dobson 2008, 131.
Následující historické události v Hispánii se primárně váţí k vojenským operacím Aemilia Lepida
a Decima Bruta na území sousedního kmene Vekcejů v souvislosti s nedovoleným a nakonec neúspěšným
obléháním barbarského města jménem Pallantia a jeho obyvatel (Kniha hispánská 80–82).
S obyvateli Pallantie na otevřeném prostranství se později utkal v boji i Scipio Aemilianus
(Kniha hispánská 88). Křestní jméno vojevůdce Bruta – Decimus – zmiňují Florus (Epitom. I, 33.12)
a Paterculus (Hist. Rom. II, 5.1).
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O vynikajících povahových vlastnostech tohoto muţe vypovídá Polybios (Hist. XVIII, 35.6, 35.9–12)
a kladným úsudkem nešetří ani Paterculus (Hist. Rom. II, 4.2–7).
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byl totiţ vybrán do čela armády, která měla Numantii po tolika neúspěších konečně
pokořit. Scipio měl jiţ od samého počátku – pro své předcházející vojenské úspěchy –
velkou důvěru římského senátu, a proto mu byly umoţněny některé výsady. Ty spočívaly
mimo jiné v oprávnění vybrat si muţe do své armády zcela dle vlastního uváţení:
„… vedl se svolením senátu pouze dobrovolníky, které mu z přátelské náklonnosti poslala
některá města a králové, a pět set klientů a přátel z Říma, z nichž utvořil oddíl a nazval jej
jednotkou přátel. Všechny tyto vojáky v počtu čtyř tisíc svěřil svému synovci Buteonovi
a sám s malou skupinou vyrazil napřed do tábora v Hispánii…― (Kniha hispánská 84).
Ke splnění vytyčeného cíle bylo ponejprve zapotřebí udělat z vojáků – setrvávajících
v tomto leţení – statečné, disciplinované, cílevědomé, silné a vytrvalé muţe, čehoţ se mu
podařilo taktickými schopnostmi docílit (Kniha hispánská 84–87). Následovaly průzkumy
okolí Numantie, zajištění obilních zásob a dva méně významné vojenské střety Římanů
s barbary (Kniha hispánská 87, 88–89). Historické prameny dále vypovídají o defenzivních
a zároveň ofenzivních Scipionových opatřeních za účelem dobytí Numantie (viz dále).
Na počátku stála výstavba dvou vojenských leţení v bezprostřední blízkosti keltiberského
města a stavba dalších sedmi táborů po jeho obvodu: „Zanedlouho postavil Scipio zcela
blízko u Numantie dva tábory291. V jednom svěřil velení svému bratru Maximovi, druhému
velel sám. (…) Postavil kolem města sedm pevností a (začal) s obléháním…―
(Kniha hispánská 90). Scipio se šedesáti tisíci vojáky pokračoval ve výstavbě obléhacího
opevnění kolem Numantie se všemi jeho náleţitostmi v podobě dvou příkopových
ohrazení, stejného počtu palisádových opevnění292 a úctyhodné hradby opatřené stráţními
věţemi: „Potom… poručil, aby město obehnali příkopem a palisádou. Obvod Numantie
měřil dvacet čtyři stadií a palisády dvojnásobek. (…) Když bylo všechno hotovo, …, dal
vykopat další příkop nedaleko prvního, zatlouci u něho kůly a vystavět zeď silnou osm stop
a vysokou deset bez cimbuří (v současné terminologii tzv. circumvallation, pozn. autorky).
Ve vzdálenosti sto stop byly po celém obvodu postaveny věže― (Kniha hispánská 90).293
Od okolního světa Scipio zcela Numantince odřízl posledními dvěma realizovanými
stavebními plány, jimiţ jim znepřístupnil vyuţití tamní jezerní plochy a blízkého vodního
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Podle M. Dobsona (2008, 392) se mohlo jednat o základny Castillejo III a Peña Redonda. Se Scipionem je
dále prostřednictvím hmotných pramenů spojováno leţení Renieblas VI (Dobson 2008, 126–127, 387).

292
293

Táţ interpretace viz Dobson 2008, 400.
Florus (Epitom. I, 34.13) vypovídá o tom, ţe Numantia byla obleţena pouze jedním příkopovým
ohrazením a palisádovým opevněním, jakoţ i niţším počtem leţení. Výpovědi Patercula (Hist. Rom. II,
4.2) se v tomto směru omezují pouze na stavbu římské – Scipionovy – zdi.
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toku (Kniha hispánská 90, 91). Po několika měsíčním obléhání294 bylo hlavní centrum
Keltiberů, respektive Arevaků, s přibliţně třemi a půl tisíci muţi ve zbrani295 početně
mnohem větší římskou armádou296 vyhladověním v r. 133 př. Kr. dobyto a srovnáno
se zemí (Kniha hispánská 95–98)297.

4.2 CASTRUM LEGIONIS DLE POLYBIA – KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY
Podoba Polybiova legionářského tábora298 – vnitřní rozvrţení a početní obsazenost –
se setkává s rozdílnými interpretacemi. Stávající schéma vypovídá o tom, ţe byl určen pro
římskou manipulární armádu, jejíţ početní stav koresponduje s velením jednoho konzula,
a dále, ţe forum, praetorium a quaestorium byly vystavěny v rovnoběţném sledu
s via principalis (obr. XI: C).299 Existují však domněnky, ţe toto Polybiovo vyobrazení
ukazuje pouze jednu polovinu leţení, které bylo ve své komplexní podobě určeno celkem
čtyřem legiím a pomocným spojeneckým oddílům pod vedením dvou konzulů (obr. IX).
Michael Dobson zároveň – vzhledem k jiné pozici fora, praetoria a quaestoria –
zpochybňuje vnitřní rozvrţení tábora pro jedno konzulské vojsko.300 Ve svých výpovědích
se opírá o výsledky výzkumů A. Schultena z areálu základny Renieblas III, kde jsou

294

Z pera J. Penrose (2007, 91) se dozvídáme, ţe Numantia byla Scipionem obléhána po dobu osmi měsíců,
na jiném místě téţe publikace (2007, 119) je psáno, ţe obléhání trvalo o měsíc déle. Výpovědi Patercula
(Hist. Rom. II, 4.2) nás zpravují o tom, ţe Numantia byla Římany dobyta po roce a čtvrt od příchodu
Scipiona na toto území (téţ Dobson 2008, 46).

295

Penrose 2007, 114. V díle The Princeton Encyclopedia of Classical Sites (dále jen PECS) je uvedeno, ţe
keltiberských válečníků bylo ještě o pět set více, přičemţ zbývající většinu o počtu 6000 tvořilo prosté
obyvatelstvo (Stillwell ed. 1976, 635).
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Dle Flora pojímala Numantia v letech 144–133 př. Kr. celkem 4000 statečných Numantinců a římskou
armádu tvořilo 40 000 válečníků (Epitom. I, 34.2). Těmito slovy je Florus v rozporu s některými dalšími
písemnými prameny, které uvádějí, ţe za Scipiona bylo obléhatelů ještě o 20 000 více (Appiános, Kniha
hispánská 92; Stillwell ed. 1976, 635). Sdělení Flora jsou navíc zavádějící, poněvadţ není zřejmé, zda
v případě „čtyř tisíc Keltibérů― (Epitom. I, 34.2) pojednává pouze o válečnících, nebo o všech
obyvatelích Numantie.

297

Téţ Dobson 2008, 45–46.

298

Michael Dobson (2008, 67) se domnívá, ţe typologicky toto zařízení nemuselo být striktně vymezeno.
V této své výpovědi se opírá o výňatek z textu samotného Polybia. Se všeobecně mezi badateli ustálenou
interpretací – týkající se jeho dočasného charakteru typu castra aestiva – se tudíţ neshoduje.

299

Vegetius (Milit. I, 22); Goldsworthy 2007, 32–33.

300

Dobson 2014, 67, 187, Fig. 15.
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praetorium, forum a quaestorium umístěny mezi dvě legie a alae a zároveň kolmo
k via principalis (obr. 27).301 Tyto poslední interpretace M. Dobsona korespondují
s vyobrazením, jeţ je vystaveno v římském Il Museo della Civiltà Romana, ovšem bez
uvedení informačního zdroje. U J. Heßa v místě via principalis prochází via praetoria,
přičemţ forum tuto (druhou) ulici rozděluje, čímţ vytváří prostor pro jednotky voluntari
a extraordinarii equites v severocentrální a jihocentrální části leţení302; tj. další ukázka
předpokládaného vnitřního členění Renieblasu III. Dle M. Dobsona byl původní Polybiův
tábor určený čtyřem legiím a pomocným sborům (obr. IX) aţ později – konkrétně
po r. 201 př. Kr.303 – nahrazen leţením pro dvě legie a alae, s praetoriem v centrální části
vojenského zázemí (obr. X); jeho příkladem je dále rekonstrukce základny Renieblas V,
zhotovená A. Schultenem (obr. 29)304. Týţ problematikou aplikovanou kupříkladu
na augustovských táborech se zabývali další badatelé.305
Základní vnitřní rozvrţení římského leţení z dobového pramene De Munitionibus
Castrorum306 (obr. XII) mohlo na základě výpovědí M. Dobsona slouţit svému účelu
„od období druhé punské války―307. K tomuto závěru tento badatel dospěl po podrobném
studiu areálů raných vojenských základen prostřednictvím archeologické a dobové literární
dokumentace.308 Archeologické výzkumy A. Schultena umoţňují toto srovnání na pozadí
prostorového umístění quaestoria v areálu tábora Renieblas III309 (obr. XII a 27).
V areálech leţení Castillejo III a Peña Redonda byla ubytována jedna legie
se spojenci.310 Rekonstrukce jejich vnitřního rozvrţení, vyhotovené A. Schultenem,

301

Dobson 2008, Fig. 53; týţ vyobrazení viz Dobson 2014, Fig. 16.

302

Heß 2014, Abb. 4.

303

Dobson 2008, 101.

304

Dobson 2008, 68–110, 235, Fig. 105.

305

Kupříkladu J. Heß (2014), jenţ této analýze podrobil mimo jiné tábory Oberaden, Engelharstetten,
Hunerberg (Nijmegen, Nizozemí) či Obreţje (Slovinsko).

306

Hyginus (?) v tomto díle (De Mun. Cast.) předkládá celkový plán římského vojenského zařízení
dočasného charakteru z období principátu. Časové zařazení díla se stalo předmětem »sporů«; některé
novější návrhy se v tomto případě přiklánějí k době panování Marca Ulpia Nervy Traiana (podrobně
o této problematice viz A. Kolouch v předmluvě De Mun. Cast.).

307

„Tedy od doby (pozn. autorky), kdy armáda pod vedením jednoho konzula započala operovat―
(Dobson 2008, 105).

308

Dobson 2008.

309

Dobson 2008, 106, 216. Lokalizace quaestoria v Renieblasu V (obr. 29) není M. Dobsonem přijímána.

310

Dobson 2008, 267, 292, 357, 359.
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ukazují, ţe forum, praetorium a quaestorium jsou v rovnoběţném sledu s via principalis,
která u Castilleja probíhá v severojiţním směru, u Peña Redondy přibliţně ve směru
západovýchodním.311 Plán Peña Redondy »z pera« M. Dobsona umísťuje táţ ústřední
prostranství kolmo k této hlavní táborové cestě,312 coţ opět odráţí jeho výše uvedené
interpretace. Pro obě podoby vnitřního členění těchto leţení je dále charakteristické
umístění praetoria mezi forum a quaestorium, coţ je v rozporu s rekonstrukcemi táborů
č. III, IV a V Renieblas, v jejichţ případě se forum nachází mezi praetoriem
a quaestoriem (obr. 27, 28b, 29).313 Otevřené musí zůstat vnitřní rozvrţení základny č. IV
s ohledem na rozdílné výpovědi A. Schultena a M. Dobsona (obr. 28b), přičemţ druhý
z badatelů ponechává nezodpovězené i prostorové rozmístění quaestoria, fora a praetoria.
S ohledem na doposud známé skutečnosti – výše předeslané – se domníváme,
ţe obě podoby tábora pro jedno konzulské vojsko, téţ pro jednu legii se spojenci314
(vyhotovené podle A. Schultena a M. Dobsona), mohly být římskými legionáři minimálně
po část republikánského období, do jehoţ časového rozpětí datace námi studovaných
základen spadá, vyuţívány. Jejich výběr byl nejspíše podmíněn terénním charakteristikám;
stejné skutečnosti mohly stát za hierarchickým umístěním praetoria.
Vnitřní členění Polybiova tábora pod vedením jednoho konzula lze představit
na plánu nepravidelného leţení Renieblas III (Soria), jeţ náleţí mezi nejvýznamnější
příklady tohoto typu,315 přesto s menšími odlišnostmi (obr. XI, 27)316. Ústřední část – jíţ
tvořilo praetorium, forum a quaestorium – rozdělovala plochu na dvě poloviny a zároveň
byla umístěna kolmo k via principalis. Areál je dále sledován ve směru od severu k jihu:
Via principalis probíhala nalevo od ústředního prostranství, jeţ protínala ulice quintana.
Ta byla vystavěna téměř v rovnoběţném sledu s via principalis (obr. 27). Obě části plochy
(horní a dolní) situované napravo od via principalis (východní směr), jejichţ hierarchie
je studována od středu areálu směrem k opevnění, byly vyčleněny pro jednotky equites
romani, triarii, principes, hastati, equites sociorum a pedites sociorum; nalevo
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Luik 2002, Abb. 8, 9; Dobson 2008, Figs. 181, 213.

312

Dobson 2008, Fig. 214. U základny Castillejo nelze z plánu M. Dobsona (2008, Fig. 182) průběh této
ulice (via principalis), na rozdíl od prostorového umístění quaestoria (S), praetoria (střed) a fora (J)
v centrální části leţení, vyčíst.

313

Dobson 2008, Figs. 53, 90, 95, 105.

314

Dobson 2008, 119–120.

315

Dobson 2008; 2014; Dobson – Morales Hernández 2014.

316

Dobson 2008, Fig. 53; 2014, Figs. 15, 16.
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(západní směr) pro jednotky equites extraordinarii, pedites extraordinarii, pedites
sociorum, praefecti a v severozápadním rohu opět pro pedites sociorum. Domy tribunů
byly zkoumány v první (severozápadní) třetině areálu a zároveň v horní polovině
via principalis. Kasárenské domy vojáků byly uspořádány do tzv. contubernií tvaru koňské
podkovy (s. 82).
Dle Polybia byla contubernia protáhlého a povětšinou zdvojeného tvaru, vystavěná
v řadách za sebou; jejich existence byla archeology potvrzena v areálech táborů Renieblas
VI, Castillejo III, Molino a Peña Redonda. Jednoduchá obydlí vojáků téhoţ půdorysu
a uspořádání byla identifikována na ploše základny Renieblas V (s. 82).
Polybiově popisu významně odpovídá téţ republikánské leţení Cáceres el Viejo
(Castra Caecilia, Cáceres) z časného 1. století př. Kr. (tab. I). Základna má obdélníkový
půdorys. Forum se nachází v centrální části mezi praetoriem a quaestoriem.317
Nad praetoriem probíhala via principalis. V severovýchodní části areálu a zároveň nad
via principalis se nacházela například praetentura, základy domů tribunů byly objeveny
nad via principalis i pod ní, taktéţ na severovýchodní straně tábora. Centrální částí
a zároveň nad prostranstvím fora probíhala via quintana, která byla rovnoběţná
s via principalis. Na foru byly objeveny obchody (tabernae). Porta decumana se nacházela
pod quaestoriem v jihozápadní linii opevnění. Pozdější archeologické bádání přineslo další
hodnotné poznatky; jejich prezentace však nesplňuje všechny poţadavky.318 Materiální
doklady po vojenských ubikacích nebyly, patrně z důvodu ubytování ve stanech,
získány.319 Se svou rozlohou 27 ha320 se Castra Caecilia ani vzdáleně nepřibliţuje
prostorovému rozsahu základen u Renieblasu a Numantie (s. 101).
Metoda analogie v otázce vnitřního rozvrţení republikánských táborů římského
vojska můţe být uplatněna u základen z pozdějšího (císařského) období; příkladem mohou
být mimo jiné Novaesium a Lauriacum.321
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Ulbert 1984, Abb. 6, Tab. 1.

318

Plán tábora vyhotovený na základě archeologických výzkumů, které se uskutečnily v r. 2001, je bohuţel
špatně čitelný (Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, Fig. 3). Za kvalitní
je moţno označit plán leţení z doby výzkumů A. Schultena (z první třetiny 20. století), byť kupříkladu
prostorové zobrazení ulic zde schází (Ulbert 1984, 25–44; Abb. 6; Abásolo Álvarez – González
Fernández – Mora Serrano 2008, 118, 120, Fig. 2).

319

Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 120.

320

Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 120, 129–137.

321

Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 118.
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4.3 IKONOGRAFICKÉ A EPIGRAFICKÉ PRAMENY
Ikonografické a epigrafické prameny z republikánského období doposud nebyly v okolí
Numantie aţ na výjimky objeveny. Příkladem těchto ojedinělých nálezů mohou být různé
portréty a nápisy322 na mincích, jeţ byly nalezeny v areálech táborů Scipionovy obléhací
hradby a v jejím okolí, jakoţ i v areálech základen Renieblas (č. III a V); na některých
exemplářích je vyobrazen kupříkladu jezdec na koni s kopím.323 Na území keltiberské
Numantie byly vyzvednuty a detailnímu rozboru podrobeny relikty keramických nádob
místní provenience s dekorativními ornamenty, datované do 2. století př. Kr.324
Nálezy tohoto charakteru s vojenskou tematikou jsou v jiných částech Ibérie spojovány
pouze s několika konkrétními nalezišti, kterými jsou: Tarraco ve spojitosti s reliéfem
bohyně Minervy a štítem Latinů325, Osuna se zpodobněním římských vojáků z řad
pomocných oddílů, Pago de Gorrita (Valladolid) ve spojitosti s helmou opatřenou
latinskými nápisy a Estepa s blíţe nespecifikovanými reliéfy. Dalším je exemplář
v podobě sochy vojáka oděného do krouţkového brnění, místo nálezu není uvedeno.326
Týţ badatelé dále polemizují nad datací a interpretacemi reliéfů keramických nádob stylu
Liria, patrně nalezenými na území kláštera Sant Miquel de Llíria (Valencia).327
Zobrazení otisků několika cvočků z římské vojenské obuvi na cihlách, v podobě dvou
aţ čtyř linií sestávajících ze tří aţ z pěti otisků cvočků, se pojí s areálem římského
republikánského leţení Alto dos Cacos – Almeirim (Ribatejo, Portugalsko; téţ s. 116).328
Kontext doplňuje nápis castra Martia, jímţ byla opatřena kamenná dělostřelecká munice –
pocházející z časného 1. století př. Kr. – z naleziště Calahorra (La Rioja).329

322

Příkladem mohou být publikované iberské nápisy mincoven v opisu, přiřazené k několika španělským
exemplářům, které zastupují tzv. Asses: z Renieblasu V (1×), Valdevorrónu (1×) a z Castilleja – 2×
(Dobson – Morales 2010, 326, 328–330).

323

Dobson – Morales 2010.

324

Liceras et al. 2014.

325

Peterson 2006, 11; Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 75.

326

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 71, 73, 75.

327

S opatrností je v této souvislosti přemítáno nad keramikou z období druhé punské války s náměty
vojenské výzbroje (Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 75). Charakteristické je zpodobnění přilby
typu Montefortino na těchto iberských keramických střepech (1×), jakoţ i na reliktech iberské keramiky
z nalezišť El Castillo del Río (Aspe) – 1× a La Alcudia de Elche – 2× (obé Alicante), pocházejících
ze stejného historického období (Quesada Sanz 1997, Fig. 5).

328

Pimenta – Mendes – Henriques 2014, Figs. 18, 19.

329

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 73.
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Reliéf zobrazující čelo katapulty pochází z tureckého Pergamonu, respektive
z tamního oltáře boha Dia. Je povaţován za nejstarší nález svého druhu – z počátku
aţ z první poloviny 2. století př. Kr.330 Interpretován byl dále kupříkladu ikonografický
námět delfského památníku římského konzula a vojevůdce L. Aemilia Paulla, jenţ
se vztahuje k vítězné bitvě Římanů u Pydny (první polovina 2. století př. Kr.; tab. VI).331
Oporou v otázkách výstavby bran typu clavicula, stráţních věţí a hradebního
cimbuří; schematického zobrazení vojenských stanů, balist, munice prakovníků
a signálních znamení se stal jeden z nejdůleţitějších dobových ikonografických pramenů –
sloup císaře Traiana z počátku 2. století po Kr. (obr. I–IV, VII, XIII–XV). Sádrové odlitky
jeho reliéfu byly autorčinu studiu, tak jako modely římských strojů – balisty a onageru
(obr. V, VI) – podrobeny ve veřejné instituci nesoucí název Il Museo della Civiltà Romana
(L´EUR, Řím).
Působivé zpodobnění čela škorpionu z počátku 2. století po Kr. se pojí s hrobkou
muţe jménem C. Vedennius Moderatus332 (Vatikánská muzea). Tento reliéf má oporu
v archeologických pramenech v souvislosti s nálezy analogického charakteru a vzhledu
na lokalitách Caminreal a Emporion (s. 113).333

4.4 HISTORICKÉ A ARCHEOLOGICKÉ ZÁZNAMY
Se zprávami o hlavním centru Keltiberů – Numantii, více či méně objektivními,
se setkáváme od starověkého období po 21. století.334
Zájem zaloţený na teoretických poznatcích – nabytých četbou antických písemných
pramenů – je kladen do druhé poloviny 16. století. Významnými badateli tohoto období
byli A. de Morales a M. de Cervantes, kteří se zabývali lokalizací Numantie a druhý navíc
osudem jejího obyvatelstva. Týţ naleziště se opětovně dostalo do středu zájmu
ve spojitosti s tamními povrchovými nálezy nemovitého charakteru v období staroţitnictví
(18. století); popis těchto hmotných dokladů je obsaţen v publikaci J. Loperraeze z r. 1788.
Archeologický výzkum odkryvem se v Numantii poprvé uskutečnil na počátku 19. století

330

Wilkins 2003, Fig. 14.

331

Šťastná 2014, 131; Bouzek – Ondřejová – Titz 2015, 13.

332

Vedennius byl dělostřeleckým inţenýrem za flavijské dynastie (Wilkins 2003, Fig. 13).

333

Wilkins 2003, Fig. 13.

334

Dobson 2008, 12–14.
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pod vedením muţe jménem J. Bautista Erro y Aspiroz, jeho výsledky však nejsou známy.
V polovině 19. století se »amatérský archeolog« E. Saavedra zabýval římskou cestou
vedoucí z Augustobrigy do Uxamy, prováděl výzkumy na pahorku La Muela a chybně
interpretoval relikty na vyvýšenině La Gran Atalaya. V letech 1861–1867 proběhly
z iniciativy tohoto muţe, za spolupráce F. Guerry, další výkopové práce na kopci
La Muela, ke správné interpretaci však nepřispěly. Tento nepříznivý stav poznání
se započal měnit s počátkem a s první polovinou 20. století ve spojitosti s německým
badatelem A. Schultenem, jenţ postupně odkryl: základy budov v areálu tamního
keltiberského města335; věnec táborů, který byl součástí Scipionovy obléhací hradby kolem
Numantie; průběh této fortifikační linie; římské vojenské základny na pahorku La Gran
Atalaya a další materiální doklady římského vojska a keltiberského obyvatelstva336.
Přínos A. Schultena je i navzdory neúplnému terénnímu zjištění, mnohdy
rozporuplným i zcela neakcepovatelným interpretacím, které současní badatelé evidují337,
nezpochybnitelný a hodný velkého uznání.

4.4.1 La Gran Atalaya a tábory Renieblas
Římské militární relikty pokrývající rozsáhlé prostranství v okolí keltiberské Numantie
(obr. 7a–9) poprvé správně interpretoval a jako takové počátkem 20. století zkoumal
německý badatel A. Schulten;338 o výsledky těchto výzkumů se současní badatelé opírají
a s novými poznatky je konfrontují (viz výše). Majorem (posléze generálem) Lammererem
vygenerované vrstevnicové vizualizace římských táborů Renieblas339 podlehly moderním
počítačovým metodám, na které se zaměřil M. Luik.340 Výzkumy těchto objektů
na pahorku La Gran Atalaya se M. Luik zabýval po dobu pěti let na přelomu
20. a 21. století. I navzdory kupříkladu nesrovnalostem v délkách dvou stran opevnění
základny č. III a jedné fortifikační linie tábora č. IV jsou rané Lammererovy vizualizace

335
336

Schulten 1905, Karten I, II.
Schulten 1914; 1933. Z iniciativy A. Schultena byly dále objeveny a archeologických výzkumům
podstoupeny další významné lokality s ranými leţeními římského vojska na území Ibérie (s. 39).

337

Luik 2002; Dobson 2008, 243–245; Morales Hernández 2009; Noguera 2012, 264; Dobson 2014, 61.

338

Schulten 1914; 1933; Dobson 2008, 13; 2014, 59, Fig. 5.

339

Tyto plány, které pojímají i další doklady pobytu římských vojenských jednotek ve sledovaném prostoru,
byly poprvé představeny A. Schultenem (1914, Karten IV, V; 1933, Plan III).

340

Dobson 2008, 125.
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povaţovány (M. Luikem) za zdařilé.341 Hodnotné informace byly a patrně stále jsou
očekávány od výsledků výzkumů Německého archeologického institutu se sídlem
v Madridu.342 Dosud nejkomplexnější – podrobné a velmi hodnotné – poznatky
o formálních a polohových vlastnostech zdejších materiálních dokladů a jejich časovém
zařazení předloţil M. Dobson (kap. 4–6).343

4.4.2 La Muela s Numantií a Scipionův circumvallation
Římský obkličovací kruh vystavěný kolem pahorku La Muela s Numantií, autory dále
označovaný kupříkladu circumvallatio,344 se předmětem zájmu stal počátkem 20. století
z podnětu

objevitele

této

bohaté

pramenné

základny

–

A. Schultena345.

Následovaly rozsáhlé exkavační práce, které vyústily v hodnotné interpretace (viz dále).346
Právě tyto skutečnosti byly nejspíše podnětem pro další archeologicky ověřitelné terénní
zásahy347, obzvláště pak španělských archeologů – F. Moralese Hernándeze (od r. 1980)
a J. Martíneze (r. 2003, řezy 1–8)348. Vypovídací hodnota osmi plošných odkryvů –
v podobě řezů do různých částí obléhacího opevnění349 – a výsledky Hernándezových
výkopových prací přiměly M. Dobsona k interpretaci tohoto fortifikačního systému
v souvislosti s jeho průběhem a délkou, s pozicí a tvarem do něho zapuštěných táborů.
Tento badatel se dále zabýval (stejně jako před ním kupř. A. Schulten) konstrukčními
detaily hradby, rozmístěním stráţních věţí podél jejího obvodu (byť v rovině obecného
náhledu; viz s. 72), existencí Appiánem zmiňované palisády, resp. palisád, příkopových
ohrazení a říčního konstrukčního překlenutí.350 Cenné poznatky dále předloţili mimo jiné

341

Dobson 2008, 125–126.

342

Morillo Cerdán 2006, 82.

343

Dobson 2008; 2014.

344

Morillo Cerdán 2006, 82; Dobson 2008, 46.

345

Schulten 1905.

346

Schulten 1914; 1933.

347

Tamní výzkumy zaměřené například na tábor Castillejo a jeho bezprostřední okolí vedlo počátkem 90. let
20. století oddělení Departamento de Prehistoria e Historia Antigua de Colegio Universitario de Soria,
průběh a výsledky exkavačních prací však nebyly zveřejněny (Dobson 2008, 239).

348

Dobson 2008, 392, Fig. 269.

349

Řezy 1–3 se nalézají ve východní (resp. v jihovýchodní) části, sondy 4–8 byly aplikovány do západní linie
kruhu (konkrétní pozice viz Dobson 2008, Fig. 269; Dobson – Morales 2010, Fig. 1).

350

Schulten 1933; Dobson 2008, 387–400.

68

Martin Luik351, Ángel Morillo Cerdán352, Fernando Morales Hernández353 a opět Michael
Dobson354.

4.4.2.1

Circumvallation I

Jiţ v r. 1905 A. Schulten publikoval vrstevnicový plán, jehoţ primárními součástmi jsou
obranné valy obléhaných Keltiberů355 a římský – Scipionův – circumvallation se sedmi
tábory356, přičemţ přírodní hranici mezi obléhanými a obléhateli v jiţní a západní části
sledovaného území tvoří říční toky Duero a Merdancho357. V počátcích bádání byla severní
linie Scipionovy hradby situována do prostoru současného města Garray.358
Teprve později byl předloţen průběh římského obkličovacího kruhu, jenţ
A. Schulten359 povaţoval za finální (obr. 7a–9) a který současní badatelé podrobují z velké
části kritickému hodnocení (pododdíl 4.4.2.3; obr. 279). O obranné fortifikační linii
Numantinců – kopírující výše uvedené řeky – dnešní vědecká komunita aţ na výjimky
nepojednává.360 Scipionův circumvallation obepínal Numantii – na základě výpovědí
A. Schultena361 – v délce devíti kilometrů, k této vzdálenosti se přiklánějí téţ mnozí
novodobí badatelé362 a podobného smýšlení byl i Appiános s délkou 9,2 km:

351

Luik 2002.

352

Morillo Cerdán 2003.

353

Morales Hernández 2009.

354

Dobson 2014.

355

Několik valů se táhne po vrstevnicích pahorku La Muela, jedno opevnění probíhá od úpatí téhoţ kopce
k říčním tokům Duero a Merdancho a zčásti prochází novodobým městem Garray na severu
(Schulten 1905, Karte I).

356

Tato leţení jsou v textu i na plánu označena pouze číslicemi 1 aţ 7 (Schulten 1905, 68, Karte I).

357

Schulten 1905, Karte I; 1914, Karte V; 1933, Plan III.

358

Schulten 1905, Karte I.

359

Schulten 1914; 1933.

360

Morillo Cerdán 2003, Fig. 2; Dobson 2008, Fig. 269; 2014, Fig. 6. Některá stručná sdělení nás
v porovnání s římským obkličovacím kruhem zpravují o poloviční délce obranného opevnění
Numantinců; tyto informace se však opírají pouze o prameny písemné (nikoli archeologické) povahy
(Fields 2014, 55). Některé zprávy starověkých autorů předesílají pouze přírodní ochranu Numantie:
„Vždyť bez hradeb, bez věží, na mírném kopci u řeky, dovedla (Numantia, pozn. autorky) po jedenáct let
sama… vzdorovat…― (Florus, Epitom. I, 34.1).

361

Schulten 1933, 96, 101, 106.

362

Johnson 1987, 250; Fields 2014, 55; Kovařík 2015, 215.
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„… celý (římský obkličovací, pozn. autorky) kruh v obvodu padesáti stadií…―
(Kniha hispánská 93). Římany vystavěné obléhací opevnění v Alesii bylo mnohem většího
rozsahu,363 v Masadě naopak oproti tomu v Numantii polovičního364.
Aktualizovaný Scipionův circumvallation sestával – dle A. Schultena – z celkem
devíti vojenských základen: Alto Real, Castillejo, Dehesilla, La Rasa, Molino,
Peña Redonda, Travesadas, Valdevorrón a Vega.365 Většina publikovaných plánů však
neumoţňuje vypovědět, zda kastel Vega byl A. Schultenem objeven v linii hradby, nebo
se nacházel mimo obkličovací kruh.366 Na některých mapách je kastel Vega vyobrazen
o něco výše (mimo circumvallation),367 přičemţ se jedná o téměř totoţné místo, které
i A. Schulten pro Vegu v počátcích svého bádání předpokládal368.
Generál E. Schramm zhotovil nákresy moţné podoby stráţních věţí, které byly
součástí trojité Scipionovy hradby o šířce 4 m369 (obr. XVII); trojitá podoba hradební
konstrukce je však M. Dobsonem zpochybněna370.

4.4.2.2

Circumvallation II

Archeolog jménem F. Morales Hernández na základě svých dřívějších tvrzení začlenil
do Scipionova obkličovacího kruhu celkem jedenáct leţení: Alto Real, Cañal, Castillejo,
Dehesilla, Molino, Peña Judía, Peña Redonda, Travesadas, Valdelilo, Valdevorrón a Vega.
Tábor Valdelilo vsadil mezi Valdevorrón a Peña Redondu, zařízení Cañal mezi Peña

363

Římský – vnitřní – circumvallation v Alesii mohl dosahovat obvodu necelých 15 km (Goldsworthy 2007,
192), vnější římský kruh zvaný contravallation necelých 21 km (Goldsworthy 2007, 192), 22 km
(Rodgers 2007, 63), nebo více neţ 22 km (Dupuy – Dupuy 1996, 123; Penrose 2007, 131–132).
Adrianem Goldsworthym a J. Penrose publikovaná vzdálenost v římských mílích byla přepočtena;
dostupné z: <http://www.jednotky.cz/delka/mille-passus/>. Někteří badatelé tento důmyslný opevňovací
systém v Alesii nazývají bi-circumvallation (Rodgers 2007, 63; Fields 2014, 51, 59) a přikládají mu
taktéţ úctyhodný obvod – „37 km― (Fields 2014, 59; Kovařík 2015, 215).

364

Schulten 1933, 101, 106.

365

Schulten 1933, 126; Dobson – Morales Hernández 2014. Molino a Vega byly nábřeţními kastely.

366

Důvodem je absence jeho přesného prostorového umístění (Schulten 1914, Karte V; 1933, Plan III;
Luik 2002, S. XII, Abb. 4; Dobson 2008, Figs. 126, 261, 265).

367

Dobson 2014, Fig. 6; srov. Dobson – Morales Hernández 2014.

368

Dobson 2008, Fig. 266.

369

Dobson 2008, Fig. 279: D.

370

Dobson 2008, 402.
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Redondu a Molino; La Rasa není – vyjma východní linie s branami typu titulum – součástí
tohoto vyobrazení.371 Dále došlo ke změně části východního (mezi tábory Valdevorrón
a Peña Redonda) a jihozápadního (mezi základnami La Rasa, Cañal a Molino) úseku
hradby. Průběhy opevnění leţení Castillejo, Dehesilla, Peña Redonda, Travesadas
a Valdevorrón nedoznaly změn, a korespondují tak s výsledky výzkumů A. Schultena.372
V r. 2004 F. Morales Hernández zveřejnil nové, předběţné – menší a zároveň
nepravidelné – půdorysy stávajících základen Scipionovy hradby, přičemţ podstatné
rozdíly jsou spatřovány u Dehesilly a Valdevorrónu, výraznějších změn dostály i Peña
Judía (v podobě nového názvu Peña del Judío) a Vega. Tento badatel zároveň vyjmul
tábory Valdelilo a Cañal a změnil severozápadní a z části západní průběh obkličovacího
kruhu (Castillejo – Vega – Alto Real – Peña del Judío), téţ jiţní úsek opevnění
(Peña Redonda – Molino); tyto nové návrhy jsou i současnými badateli obecně přijímány
(viz níţe).373
Později badatelé – F. Morales Hernández a M. Dobson – zveřejnili tábor
El Cañal-La Rasa (s prostorovým umístěním v podobě několika bodů,374 ovšem
bez přesného vymezení jeho plochy), pozměnili část jihovýchodního průběhu Scipionova
kruhu a zároveň západní linii valu základny Peña Redonda (obr. 272–275). Dále došlo
k »potvrzení« nového vymezení jiţního úseku obléhací hradby, v přímém směru Peña
Redonda – Molino,375 coţ značí přibliţení současnému stavu poznání (viz dále).

4.4.2.3

Circumvallation III

Římský obkličovací kruh podle M. Dobsona a F. Moralese Hernándeze dosahoval menšího
obvodu (necelých osmi kilometrů)376 a kromě monumentální hradby umocněné stráţními
věţemi sestával z celkem devíti táborů. Na základě nových interpretací – oproti hradbě

371

Morillo Cerdán 2003, Fig. 2.

372

Morillo Cerdán 2003, Fig. 2; srov. s obr. 7a–9, 16, 17, 19.

373

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, Fig. 6.

374

Celkově se jedná o dvanáct bílých – v terénu méně zřetelných – bodů situovaných jihozápadně
od Scipionovy hradby (Morales Hernández 2009, Fig. 6). V textové části (Morales Hernández 2009)
nejsou o leţení El Cañal-La Rasa ţádné zmínky.

375

Morales Hernández 2009, Fig. 6.

376

Dobson 2008, 400.
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A. Schultena – pojímal navíc leţení Peña del Judío a nezahrnoval tábor La Rasa,377
na rozdíl od předchozích výpovědí F. Moralese Fernándeze nebyly jeho součástí základny
Cañal a Valdelilo (obr. 276a). Dále jsou zpochybněny formální charakteristiky leţení
uveřejněné A. Schultenem,378 přičemţ nejmenších změn v tomto kontextu doznala
základna Castillejo379 (obr. 7a–8, 16, 23, 276a). Revizní podoba tamních římských
vojenských zařízení je však stále – vyjma východní (z ca ¾), jiţní a jihozápadní silné
nepřerušované linie opevnění Peña Redondy380 – pouze orientační381 a bude ji nutno
v budoucnu podrobit dalšímu archeologickému ověření. Z tohoto důvodu závěry
F. Moralese Hernándeze, které se váţí kupříkladu k nové – menší – rozloze táborů
Alto Real (2,7 ha) a Dehesilla (3 ha)382, nelze prozatím povaţovat za určující.
Obsahem interpretací M. Dobsona383 je dále zpochybnění Appiánova sdělení
(a tudíţ mnohých současných badatelů, kteří se o Appiána opírají)384, ţe stráţní věţe
rozmístěné po celém obvodu Scipionova kruhu byly vystavěny po 30 m. V tomto případě
se M. Dobson opírá s největší pravděpodobností o výsledky novodobých – revizních –
výkopů385 a s určitostí o archeologické výzkumy A. Schultena; ty vynesly na povrch mimo
jiné relikty čtyř stráţních věţí (I–III, IV?) v jihozápadním úseku Scipionovy hradby – mezi
tábory Dehesilla a Molino386. Vzdálenost mezi těmito pozorovatelnami činí 4,6 m
(věţe I a II), přibliţně 9 m (věţe II a III) a kolem 8,36 m (věţe III a IV);387 věţe byly
vystavěny na valu, nikoli na vnější straně opevnění. V případě, ţe by tyto zveřejněné
výzkumy A. Schultena byly M. Dobsonem správně interpretovány, pak by nebylo moţné
377

Morales Hernández – Dobson 2005. Výstavba La Rasy je na základě dvou mincovních nálezů s opatrností
kladena do časného 1. století př. Kr. (tab. I) ve spojitosti s výboji Quinta Sertoria (Dobson 2014, 61).

378

Nová prostorová pozice je příznačná pro kastel Vega (Dobson – Morales Hernández 2014).

379

Morillo Cerdán 2003, Fig. 2; Dobson 2008, Figs. 126, 269; 2014, Fig. 6. Některé plány však o změnách
v půdorysném zpodobnění Castilleja nevypovídají (Dobson – Morales Hernández 2014).

380

Jiné vyobrazení M. Dobsona (2014, Fig. 19) ukazuje pouze ca ½ prozkoumané východní části opevnění
tohoto leţení.

381

Tyto poznatky primárně vycházejí z interpretace vrstevnicového plánu, respektive z publikované mapové
kompozice (Dobson 2008, Fig. 269; 2014, Fig. 6; Dobson – Morales Hernández 2014).

382

Dobson 2008, 372, 378.

383

Dobson 2008, 404.

384

Těmito badateli jsou např. M. Reddé (2006, 73) a J. Penrose (2007, 115); Appiánova slova přejímal
i A. Schulten (1933, 96–97).

385

Dobson 2008, Fig. 269.

386

Dobson 2008, 398–399, Figs. 276: A, D.

387

Měření podle Dobson 2008, Fig. 276: D.
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vypovídat o pravidelném rozmístění stráţních věţí, a navíc o třicetimetrové vzdálenosti
mezi nimi. Domníváme se však, ţe v případě těchto fortifikačních jednotek (I–IV)
se mohlo jednat o »sekundární« věţovité nadstavby v místech potřeby pro zesílení obrany;
téhoţ smýšlení byl A. Schulten.388 Obdobné závěry bychom mohli s opatrností uplatnit
u dalších dvou věţí / výškových plošin vystavěných mezi základnami Dehesilla a Molino.
Ty byly A. Schultenem objeveny a průzkumu podstoupeny na vnější straně hradby u řeky
Duero a pravděpodobně slouţily římským dělostřelcům; věţe jsou od sebe vzdáleny
na 10 m.389 Domněnky vztahující se k meziprostorovým věţovitým stavbám – v místech
vyţadujících zesílení obrany – podporuje téţ velká členitost terénu v celé dolní části
obkličovacího kruhu, coţ je patrné zejména z digitálního výškového modelu terénu
ve

dvou

provedeních

(obr. 276a,

276b).

Údajné

další

kamenné

relikty

defenzivního/ofenzivního charakteru v různých částech hradební konstrukce byly
A. Schultenem identifikovány a zkoumány, např. mezi tábory Castillejo a Travesadas.390
Novodobými odborníky je dále přijímána kamenná (?) věţ obdélníkového půdorysu, která
byla A. Schultenem objevena a archeologickému výzkumu podstoupena mezi základnami
Valdevorrón a Peña Redonda (obr. XVI). Nově došlo k jejímu umístění na vnější stranu
jihovýchodního úseku Scipionova opevnění391 (např. obr. 276a–278). Archeologickým
výzkumům podstoupený průběh hradebního systému probíhá v délce přibliţně 143 m
severně a 300 m jiţně od této věţe (s pracovním názvem Peñas Altas; viz výše odkazy
na obrázky) k leţení Peña Redonda (včetně tří zkoumaných ploch pod čísly 1–3 a vyjma
neprozkoumané – meziprostorové – části v délce ca 171 m).392 Ţádné relikty po stráţních
věţích však zde ani v dalších sledovaných úsecích nebyly patrně objeveny, poněvadţ
o nich nejsou ţádné zmínky.393
O třímetrové výšce Scipionovy obléhací hradby pojednává J. Penrose394, jeţ dále
uvádí, ţe stráţní věţe této stavební konstrukce byly vystavěny ve vzájemné vzdálenosti
necelých 31 m.

388

Dobson 2008, 399.

389

Dobson 2008, 398–399, Figs. 275, 276: A.

390

Dobson 2008, 392–393.

391

Dobson 2008, 395; 2014, Fig. 6; Dobson – Morales Hernández 2014.

392

Měření podle Dobson 2008, Fig. 269.

393

Dobson 2008; 2014.

394

Penrose 2007, 115.
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Autorčiny interpretace váţící se ke stráţním věţím Scipionova kruhu – k jejich
prostorové pozici a výšce – jsou představeny v dalších částech studie (kap. 6; především
oddíl 6.4.2).
O pravidelnosti rozmístění stráţních věţí, které byly součástí obléhací hradby
kolem Alesie, ovšem v mnohem větší vzdálenosti od sebe, vypovídají slova následující:
„A věží nastavěl (Caesar kolem Alesie, pozn. autorky) po celém opevnění tak, aby byly
jedna od druhé vždy osmdesát dvojkroků―395 (Caesar, De bello Gall. VII, 72.2).
O stejném vzdálenostním intervalu mezi pozorovatelnami tohoto hradebního systému
pojednává i A. Goldsworthy,396 o menší vzdálenosti – v podobě necelých 24 m – zpravuje
své čtenáře N. Fields397.
O maximální moţné vzdálenosti mezi pozorovacími objekty (nikoli však
o vzdálenosti minimální) vypovídá toto sdělení: ―Vzdálenost věží od sebe se má vyměřit
tak, aby jedna od druhé nebyla dále než na dostřel šípu, …― (Vitruvius, De archit. I, 5.4).

4.4.3 Archeologická evidence Adolfa Schultena
V průběhu svého bádání se A. Schulten potýkal s mnoha úskalími, přičemţ M. Dobson398
konkrétně upozorňuje na:
●

Nepropracované exkavační techniky spočívající v odkrývání jen vybraných
budov a v rámci nich průzkum zdí a nároţí; plošná exkavace místností nebyla
do té doby aţ na výjimky prováděna. Moţnou příčinou této nekomplexnosti
byly rozsáhlé plochy výzkumu a finanční limity.

●

Nedostatečnou prostorovou dokumentaci nálezů, jeţ způsobila jejich
problematické

přičlenění

ke

konkrétnímu

místu,

potaţmo

táboru

(např. u Renieblasu I, Castilleja a Valdevorrónu).
●

395

Nedůslednou stratigrafii (kupř. u Castilleja).

Caesar tak vypovídá o vzdálenosti 118,64 m; dostupné z: <http://www.jednotky.cz/delka/passus/>.
Prostorovým rozmístěním stráţních věţí, které byly součástí obléhacích systémů v různých částech
Římany dobývaného světa, se zabýval jiţ A. Schulten (1905, 66).

396

Goldsworthy 2007, 192.

397

Výpovědi N. Fieldse (2014, 69) se však zakládají na přímé citaci G. I. Caesara v souvislosti s 80 stopami,
nikoli dvojkroky. Převod římské stopy dle Bouzek – Ondřejová – Titz 2015, 85.

398

Dobson 2008.
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Archeologická evidence A. Schultena v datech399 – výběr:
a) Rok 1905 se pojí s prvními výkopovými pracemi na pahorku La Muela
a s objevením keltiberského města Numantia, s identifikací a výzkumy
Scipionova

obléhacího

opevnění

v místech

základen

Peña

Redonda

a Valdevorrón, se zkušebními výkopy v Castilleju a s průzkumy vyvýšeniny
La Gran Atalaya.
b) V r. 1906 a v následujím roce proběhla exkavace prostranství v blízkosti
Numantie, jakoţ i některých úseků Scipionova obkličovacího kruhu a táborů,
které byly jeho součástí s výjimkou leţení La Rasa (které nepodlehlo výzkumu
r. 1906), Alto Real a La Rasa (jeţ nebyla zkoumána r. 1907).
c) V dalším roce (1908) se badatelé orientovali na část severovýchodního
a západního průběhu Scipionovy hradby a na několik jejích táborů; zároveň
jsou evidovány exkavační práce na pahorku La Gran Atalaya.
d) Rok 1909 je spojen s archeologickými výzkumy leţení č. III a IV Renieblas
a severovýchodního nároţí tábora Castillejo, s identifikací reliktů základny
La Rasa a s topografickým průzkumem.
e) S následujícím rokem (1910) se pojí výkopy v La Rase. V letech 1910–1912
se uskutečnily vykopávky táborů č. I–V Renieblas. Později (r. 1927) proběhly
archeologické výzkumy v Renieblasu IV a V.
f) Prostranství Saledilla (interpretace viz s. 94) podlehlo exkavaci v letech
1906–1907, téţ v r. 1910.
g) V r. 1911 a v roce následujím byl zkoumán Almazán. V r. 1912 došlo k objevu
dočasného leţení Aguilar de Anguita, jeţ je v současné době zařazeno mezi
tzv. problematické lokality (tab. I).
Dalšími stěţejními zdroji informací A. Schultena, které se váţí ke zkoumaným
archeologickým lokalitám,400 jsou obzvláště:
● Zápisník s popisnými nákresy odkrytých nemovitých památek, téţ se záznamy
o mincovních, keramických a kovových nálezech včetně militarií.
● Plány a mapy různých měřítek, bohatá fotografická dokumentace.

399

Dobson 2008, 14–18, 20–21.

400

Dobson 2008, 22–31.
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4.5 ARCHEOLOGIE
4.5.1 Tábory Renieblas I–VII
4.5.1.1
Přesná

Prostorové umístění a datace
datace

vzniku

táborů

Renieblas

je

doposud

diskutabilní.401

S největší

pravděpodobností došlo k jejich výstavbě ve 2. století př. Kr. ve spojitosti s římskými
vojenskými výboji proti Numantii. Od této datace se odklání pouze Renieblas V, jehoţ
doba zaloţení je na základě rozboru hmotných pramenů s opatrností spojována s pozdějším
taţením,402 jeţ je moţno časově zasadit do období výbojů Q. Sertoria403.404 Z téhoţ
historického období jako Renieblas V (?) pochází i jedno z nejlépe poznaných
republikánských leţení ve Španělsku – Cáceres el Viejo (Cáceres; viz tab. I).405
Charakteristické je strategické krajinné umístění základen Renieblas na vyvýšenině
nesoucí jméno La Gran Atalaya, případně El Talayón, v nevelké – dohledové – vzdálenosti
od Numantie (s. 122–123). Jejich umístění v superpozici (Renieblas I–V; viz obr. 7a–9)
vypovídá o tom, ţe nemohly být vystavěny v jednom časovém úseku. Římské číslice
přiřazené k jednotlivým táborům jsou však pouze orientační, poněvadţ následnost né zcela
se všemi římskými číslicemi I–VII koresponduje (viz dále). Renieblas I je nejstarší,406
Renieblas V je fortifikací nejmladší (tab I). Studium prostorového uspořádání
stratigrafických vrstev potvrdilo, ţe tábor č. VI byl vystavěn později neţ tábor č. III,

401
402

Dobson 2014, 59, 385–387.
Písemné sdělení M. Dobsona ze dne 23. ledna 2017, za něţ autorka děkuje, vypovídá o „nejisté
a k diskuzi otevřené dataci― leţení Renieblas V a La Rasa (viz téţ s. 87).

403

Tato tzv. Sertoriova válka se uskutečnila v letech 80–72 př. Kr a vypovídá o bojích římského vojevůdce
Quinta Sertoria – stojícího v čele vojska, které sestávalo z muţů pocházejících z provincie Lusitania –
proti Římanům (Dupuy – Dupuy 1996, 111).

404

Dobson 2014, 59. Téhoţ smýšlení byl i A. Schulten. Tyto závěry nepřijímal Hildebrandt, jenţ výstavbu
a uţívání tábora č. V kladl do druhé poloviny 2. století př. Kr. (Dobson – Morales 2010, 332).

405
406

Morillo Cerdán 2006, 81–82; Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 115–118.
Na základě výpovědí A. Schultena byl Renieblas I vystavěn v r. 195 př. Kr. (vojevůdcem Catem)
a vyuţíván do r. 179 př. Kr. (tab. I). Domněnky náleţející této dataci však M. Dobson (2008, 385)
pro nedostatečné důkazové materiály nepodporuje a ponechává je, stejně jako A. Johnson (1987, 246),
otevřené. Táţ problematika se váţe k archeologickým materiálním dokladům předpokládaného leţení
Renieblas II (Dobson 2008, 385).
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konkrétně na přelomu let 134/133 př. Kr. a s největší pravděpodobností Scipionem,407
a dále to, ţe základna č. VII předcházela výstavbě leţení č. IV408.409 Renieblas III
je spojován s Nobiliorovým taţením v r. 153 př. Kr. (tab. I)410. Appiános (Kniha hispánská
46) píše: „Nobilior k nim (Arevakům, pozn. autorky) přišel za tři dny a položil se táborem
ve vzdálenosti dvaceti čtyř stadií (od Numantie, pozn. autorky)“. Adolf Schulten411
a M. Dobson412 ve svých dílech uvádějí, ţe toto – Appiánem zmiňované – leţení bylo jiţ
objeveno a ţe se konkrétně jedná o Renieblas III. Tímto tvrzením jsou však v rozporu
se samotným Appiánem, neboť Renieblas III se nachází ve větší vzdálenosti od Numantie
(viz níţe). Jihozápadní nároţí tábora č. V je situováno ve vzdálenosti ca 6,3–6,5 km
od pahorku La Muela, střed základny č. III pak o jeden kilometr a dvěstě metrů dále,
tj. ve vzdálenosti necelých 8 km (měřeno v ArcGIS; ukázka viz obr. 7a–8)413. Kýţenou
odpověď by mohly přinést terénní archeologické práce zacílené na tuto problematiku.

4.5.1.2

Typologie

Na základě studia vnitřních struktur jsou Renieblas II (?), IV a VII interpretovány jako
dočasné – letní – tábory (tab. I) se stanovými příbytky.414 Renieblas I, III, V a VI byly
patrně vystavěny jako základny trvalejšího charakteru pro moţnost přezimování
(tzv. castra hiberna; viz tab. I), o čemţ svědčí výzkumům podstoupené kamenné stavby

407

Dobson 2008, 387, 391.

408

Dobson 2008, 198–199, 387. Původní Schultenova datace tábora č. IV do stejného období jako leţení č. V,
tj. do let 75/74 př. Kr. (Johnson 1987, 250; Luik 2002, 18; Dobson 2008, 386), je M. Dobsonem popřena.
Nově je jeho výstavba kladena do 2. století př. Kr., přičemţ autor s opatrností operuje s lety
143–137 př. Kr. (Dobson 2008, 386–387).

409

Tuto chronologii lze povaţovat za platnou v případě, ţe Renieblas II, VI a VII budou s konečnou platností
označeny za samostatné tábory, nikoli za přístavby základen stávajících (Dobson 2008, 126–127,
133 dole).

410

Schulten 1933, 41, Plan V; Luik 2002, 18; Dobson 2008, 131, 385–386. K této dataci významně přispěl
nález amfory s ochrannou známkou v areálu tábora. Tyto závěry se opírají o týţ výzdobný motiv –
s datací přibliţující se k polovině 2. století př. Kr. – z Kartága (Dobson 2008, 34).

411

Schulten 1933, Plan V.

412

Dobson 2008, 385–386.

413

O osmikilometrové vzdálenosti mezi pahorky La Muela a El Talayón pojednává i PECS
(Stillwell ed. 1976, 635). Vzdálenost mezi jihozápadním nároţím tábora č. V a západní zaoblenou částí
opevnění základny č. III činí 800 m (měřeno v ArcGIS).

414

Johnson 1987, 250; Dobson 2008, 133, 197, 199, 386; 2014, 61.
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v jejich prostranstvích. Za velké legionářské tábory jsou označeny Renieblas III a V
(tamtéţ).415

4.5.1.3

Archeologický nález a jeho formální vlastnosti

Při průzkumu pahorku La Gran Atalaya došlo ke zjištění, ţe na severní kamenité a prudké
straně oproti povlovnější straně jiţní (později vyuţité pro zemědělskou činnost)
se namnoze dochovaly nadzemní relikty římských staveb; příkladem je severní část tábora
č. III. Podloţí pahorku bylo vápencové. Pozdějším farmářským aktivitám podlehly části
leţení č. III–VII.416
Rozloha táborů se patrně pohybovala od 12 ha (Renieblas I)417 do 61,2 ha
(Renieblas V)418. Plocha dalších leţení byla vyměřena na 17 ha (Renieblas II)419, 49 ha
(Renieblas III)420 a přinejmenším na 58,8 ha (Renieblas IV)421. Rozloha základen č. VI
a VII není známa.422
Tvar leţení je doloţen obdélníkový (Renieblas V), pravděpodobně rovnoběţníkový
(Renieblas IV), v ostatních případech nepravidelný (obr. 7a–8, 27–29).423

4.5.1.3.1 Nemovité památky
Ani v jednom případě není známo příkopové ohrazení; tato absence je patrně dána
topografií terénu, nesoudrţným vápencovým podloţím a kolem kaţdého tábora
vykompenzována vztyčením monumentálního opevnění.
415

Dobson 2008, 131, 234, 386–387.

416

Dobson 2008, 125, 134, 141, 191, 199, 213.

417

Gorges et al. 2009, 268. Jiná sdělení vypovídají o minimální desetihektarové rozloze tohoto vojenského
zařízení (Dobson 2008, 130).

418
419

Morillo Cerdán 2003, 56; Dobson 2008, 200.
Gorges et al. 2009, 268. O minimální šestihektarové rozloze tábora č. II pojednává M. Dobson
(2008, 132).

420

Dobson 2008, 134. Badatelé M. Luik (2002, 16), Á. Morillo Cerdán (2003, 55) a další (Gorges et al. 2009,
268) uvádějí plošnou velikost Renieblasu III o 3,7 ha menší.

421

Dobson 2008, 194. Plošná velikost základny č. IV byla na základě výpovědí Á. Morilla Cerdána
(2003, 56) vypočtena na 58,9 ha.

422

Dobson 2008, 188–193, 198–199.

423

Luik 2002; Dobson 2008, 194–195, 200, Figs. 39, 41.
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Všechny základny byly opatřeny důmyslnou dvojitou hradbou. Ta sestávala
ze čtvercových kamenných bloků424 i z nepravidelných velkých kamenů425, jádro
tvořily malé i větší kameny a zemina426.427 Její minimální zjištěná šířka představovala
1,75 m (Renieblas I) a 2 m (Renieblas VII), maximální šíře byla vypočtena na 4,4 m
(Renieblas V).428 Ve většině případů je doloţena třímetrová šířka fortifikace (Renieblas
III429, IV, VI).430 Leţení č. VI disponovalo trojitou hradební konstrukcí, jejíţ šířka
představovala 3,3 m.431 Zdokumentovány byly i „půlkruhové bašty― (Renieblas III;
obr. 27). Relikty nemovitého charakteru se namnoze dochovaly ze severní, severozápadní
a z východní linie opevnění tábora č. III, dále ze severní a severovýchodní části hradby
základny č. V; tato prostranství se stala bohatým zdrojem archeologického materiálu.
Stráţní věţe nebyly archeology (doposud) identifikovány u základen č. I, IV a VII
s výjimkou A. Schultenem předpokládaných flankovacích věţí dvou identifikovaných
vstupů tábora č. IV (A. Schulten versus M. Dobson; viz s. 80). I navzdory této skutečnosti
jsme pozorovatelny podél vnitřní strany opevnění Renieblasu IV umístili (obr. 28a).
K diskusi zůstává otevřena i funkce reliktů, A. Schultenem interpretovaných jako
„půlkruhové bašty― a „strážní věž― (s pracovním označením S) v severovýchodní linii
hradby tábora Renieblas III (obr. 27).432 Stráţní věţe mohly být „duté i plné―.433
Rozměry pozorovatelen, které neměly vazbu na vstupní brány, jsou velmi variabilní.
Hloubka přibliţující se ke třem metrům je doloţena u věţí tábora č. V a podobná byla
vypočtena u věţí leţení č. VI. Hloubka věţe (?) základny č. II (?) se pohybuje

424

S délkou strany 0,4 m u Renieblasu I a V (Dobson 2008, 130, 200).

425

U Renieblasu II (?), III, IV, VI (?); viz Dobson 2008, Figs. 47, 84, 89.

426

Tato původně řecká stavební technika, kterou Římané zdokonalili, se nazývá emplecton (Morillo Cerdán
2003, 68; Gorges et al. 2009; Morillo Cerdán et al. 2011), případně enplekton (Vitruvius, De archit. II,
8.7). Zajímavosti váţící se nejen k tomuto druhu zdiva namnoze přináší právě samotný Vitruvius
(De archit. II, 8). U leţení č. I, IV a V je zmíněna kamenitá, nikoli však hlinitá výplň (Dobson 2008, 130,
194, 200).

427

Dobson 2008, 132, 190.

428

Dobson 2008, 130, 198, 200.

429

U tábora č. III byla místy zjištěna téměř čtyřmetrová šířka opevnění (Dobson 2008, 134).

430

Dobson 2008, 134, 190, 194.

431

Dobson 2008, Fig. 84.

432

Dobson 2008, 134–135, Fig. 58 – objekty pod č. 16, 17, 20.

433

Dobson 2008, 135, 201. Původní vnitřní struktura archeologickému bádání podstoupených stráţních věţí
zůstává, navzdory těmto interpretacím A. Schultena, nejistá (Dobson 2008, 139, 201, Fig. 52).
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od 4,4 do 6,7 m a hloubka pozorovatelen tábora č. III byla změřena na 2,6–6,7 m.434
Jejich zjištěná šířka pak představuje: 4,2 m (u Renieblasu II?); ca 2–10 m, i více
(u Renieblasu III);435 3,5 m, dále 3,8 a 7 m (u tří věţí leţení č. VI). Největší šířka
je doloţena u pozorovatelen základny č. V: 5–6 m, a dokonce téměř 16,5 m.436

Vstupy
Měřením reliktů vstupních bran byla zjištěna jejich šířka, která je velmi variabilní
a pohybuje se od 2,8 do 3,4 m u tábora č. I.437 Dále je doloţena šířka vstupu 4,8 m
(konec ulice quintana leţení č. III), 6 m (jeden ze vstupů základny č. II) a 6,3 m
(severní průchod tábora č. VI);438 podobná šíře (6,2 m) byla zjištěna u brány praetoria
leţení Cáceres el Viejo.439 U Renieblasu IV představuje šířka vstupu 8,1 m (západní brána
ulice quintana dle A. Schultena) a 14 m (porta principalis dextra).440 Šířka vstupů
u Renieblasu V značí 9 a 17 m (severní porta decumana?).441 Brány byly namnoze
opatřeny postranními dovnitř orientovanými obrannými věţemi, pro něţ je charakteristická
(ve většině případů) úctyhodná hloubka a malá šířka – tzv. flankovací věţe.442 Tyto typy
stráţních věţí byly identifikovány u všech doposud odkrytých bran základny č. III
a u dvou zkoumaných vstupních bran leţení č. IV (?)443, vnitřní postranní věţ (4 × 3 m) je
doloţena téţ u jednoho ze vstupů tábora č. II (?). U bran Renieblasu III byly zkoumány
věţe o hloubce ca 4,9 (?)–9,4 m a šířce 2,7–4,6 m.444 U brány principalis sinistra tábora
Cáceres el Viejo se jednalo o věţe téměř čtvercového půdorysu – 3,8 × 4 m.445

434

Dobson 2008, 132, 135, 190, 201.

435

Měření podle Dobson 2008, Figs. 50, 61.

436

Dobson 2008, 190, 201.

437

Dobson 2008, 130.

438

Dobson 2008, 133, 139, 190.

439

Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 126.

440

Dobson 2008, 195–197.

441

Dobson 2008, 201, Fig. 95.

442

Dobson 2008, 201, Fig. 52. Označení flankovací věţe je pouţito podle vzoru M. Dobsona (2008).
Tato volba byla uplatněna i navzdory skutečnosti, ţe tyto typy věţí – na základě obecně platné teorie pro
středověké stavby – vystupovaly ven z hradeb.

443

Tyto Schultenovy interpretace M. Dobson (2008, 195, 197) nepřijímá – viz s. 141.

444

Dobson 2008, 132, 138–139, 190–191, 195, Fig. 52.

445

Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 126, 128.
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Předsunuté

krátké

příkopy

zvané

titula

(j. č. titulum)

nebyly

s největší

pravděpodobností hloubeny u Renieblasu I, II, III a V, neboť archeologické výzkumy
jejich existenci nepotvrdily.446 U tábora č. IV byla čtyři zkoumaná titula (o celkovém počtu
šesti – po dvou v severní, západní a ve východní linii opevnění) podrobena pečlivému
vyhodnocení, které vypovídá o jejich délce 9,5–10 m, pouze v jednom případě o délce
dokonce 14,5 m (titulum brány principalis dextra).447 Jejich šířka se pohybuje mezi
2,8 a 3,55 m. Úctyhodné délky dosahují téţ titula zařízení č. VII: 9 m, případně 13 m
a 12,5–14 m, šířka západního příkopku představuje 3,6 m. Titulum leţení č. VI měří 9,5 m
na délku a 3,4 m na šířku.448 V Cáceresu el Viejo byla titula v posloupnosti délka, šířka
a hloubka změřena takto: 3,6 × 2,5 × 1,1 m titulum brány praetoria (?); 5,3 × 1,3 × 0,9 m
titulum brány principalis sinistra; 4,7 × 2,7 × 1,2 m titulum brány quintana dextra.449

Vnitřní areály
Největší výpovědní hodnota základen č. III a V je zachována u jejich vnitřních –
kamenných – staveb.450 Kromě praetoria, quaestoria a fora byly v jejich areálech
objeveny stavby archeology interpretované jako: kasárenské bloky manipulární legie
a spojenecké pěchoty a jízdy, domy tribunů atd. Zkoumána byla téţ jídelna (triclinium).
Obchody (?) neboli tabernae, latríny a koňské stáje byly průzkumu navíc podstoupeny
v Renieblasu III, stejně jako dílna (fabrica). Ustájení pro slony bylo identifikováno
v Renieblasu I, ale dáváno do souvislostí s Renieblasem III.451
Domy prefektů, obilnice a studna podstoupily exkavaci v Renieblasu V.452
Kamenná šachta studny, opatřená velkými kameny vymezujícími horní otvor (1,9 × 1,7 m)
v úrovni terénu, disponovala rozměry 1,8 × 1,2 m. Studna byla vyhloubena do čtyř metrů,

446

Dobson 2008, 127–188, 200–235.

447

Dobson 2008, 197, Figs. 90, 91. Na tomto místě (Dobson 2008, 197) je primárně pojednáno o šířce bran
typu titulum.

448

Dobson 2008, 198, Figs. 85, 90, 91.

449

Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 126, 128–129.

450

O vnitřní zástavbě těchto táborů legií podává základní informace Á. Morillo Cerdán (2003, 55–57).

451

Dobson 2008, 131, 140–188, 206–235.

452

Johnson 1987, 250; Dobson 2008, 230–233.
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původně však byla minimálně o dva metry hlubší. Zdrojem pitné vody byly „přírodní
prameny v západní polovině tábora―.453
Pro areály předkládaných základen římského vojska je nejcharaktičtější půdorys
odkrytých bloků kasárenských budov, tzv. contubernií (viz dále). V táborech č. I, III, V
Renieblas a v Castilleju (červená a černá fáze) byly zdokumentovány trojité stavební
komplexy na základně uspořádané do tvaru písmene U454, v Renieblasu III následně
interpretované jako ubytovny pro legionářskou pěchotu (hastati, principes a triarii) a jízdu
(equites romani), pro pěší (pedites sociorum) a jezdeckou (equites sociorum) jednotku
spojenců455. Takto uspořádaná obydlí vojáků se liší od zdvojených kasáren protáhlého
půdorysu; ty byly vystavěny v řadách za sebou, jak ukázaly výzkumy v areálech táborů
Renieblas VI,456 Castillejo457, Molino458 a Peña Redonda459. Jednoduché kasárenské domy
téhoţ tvaru a uskupení byly objeveny v Renieblasu V.460
Existence stanových příbytků se předpokládá u Renieblasu II, IV a VII.461
Schematická rekonstrukce, kterou provedla Exeterská univerzita, ukazuje, ţe vojenské
republikánské papilio pravděpodobně disponovalo rozměry 2,96 × 2,96 m a bylo určeno
osmi muţům, z toho šesti nocleţníkům o výšce 1,7 m (s. 130–131).462 Výsledky tohoto
výzkumu se ztotoţňují s obsahem literárního díla De Munitionibus Castrorum, v němţ se
hned v úvodu dočítáme o stejné velikosti stanu a totoţném početním zastoupení vojáků
(De Mun. Cast. 1).463 Stavební struktury zkoumané v Castilleju – modrá fáze – jsou pro své
o 2,04 m větší rozměry interpretované jako papilia centurionů.464 Na základě nálezů

453
454

Dobson 2008, 233, Fig. 123.
U černé fáze základny Castillejo byly v kasárnách půdorysu koňské podkovy ubytováni muţi z řad
legionářů jezdeckého stavu (Dobson 2008, 271, Fig. 161: B), ve zdvojených kasárenských ubikacích
protáhlého tvaru sídlilo pěší auxiliární vojsko (Dobson 2008, 271, Fig. 161: A).

455

Johnson 1987, 250; Dobson 2008.

456

Dobson 2008, 191, Fig. 62.

457

Schulten 1933, Plan VIIa.

458

Schulten 1933, Plan IX; Dobson 2008, 369, Figs. 248, 249.

459

Schulten 1933, Plan VIII; Dobson 2008, 339.

460

Dobson 2008, 215–216.

461

Dobson 2008, 133, 197, 199.

462

Dobson 2014, 75, 78, Fig. 27.

463

V předmluvě se A. Kolouch podrobně zabývá mimo jiné stěţejní a namnoze diskutovanou otázkou
autorství tohoto starověkého díla (s. 62). Téţ Dobson 2014.

464

Dobson 2014, 83–84. Podobě stanových příbytků se podrobně věnuje téţ J. Musil (1998, 117–119).
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stanových kolíků in situ a v pravidelných intervalech 3,3–3,6 m, zároveň ve spojitosti
s dalšími měřeními, lze předpokládat, ţe římská papilia stávala i v republikánském táboře
El Pedrosillo (Casas de Reina, Badajoz).465 Stany vytvářející dlouhé řady v pravidelných
intervalech byly nejspíše zhotoveny ze zvířecích kůţí,466 po obvodu je chránily nízké zdi
a střecha byla došková; tento předpoklad se váţe například k základně Castillejo.467
Schematická podoba horních částí stanových příbytků je vyobrazena na sloupu císaře
Traiana (obr. XIV).
Průzkumům podstoupené šikovací prostranství zvané intervallum, které probíhalo
po celém obvodu vnitřní části hradby, dosahovalo minimální šířky 3–6 m (Renieblas VI)
a maximální šířky 15 m (Renieblas V), 15–20 m (Renieblas I), a dokonce 25–29 m
(Renieblas III).468 Ulice pojmenované via quintana, via principalis a via praetoria byly
zkoumány v táborech č. III a V.

4.5.1.3.2 Movité prameny
Exkavace vnitřních ploch táborů č. II (?) a IV nepřinesla ţádné materiální doklady.469
Nálezy movitého charakteru »prozatím« nevydala ani leţení pod č. VI a VII.470
S táborem č. I (?) se pojí minimálně tři artefakty: ţelezný »prstýnek«, mince iberské (?)
a »talíř« kampánské provenience.471 Nejvíce movitých nálezů je spojeno s legionářskými
základnami č. III a V. V jejich areálech byly identifikovány převáţně malé bronzové
a ţelezné předměty, kupříkladu pilum a hroty kopí,472 chrániče srdce (3 ks); kolíky slouţící
k přivazování koní i dekorativní bronzy zvané phalerae pro koně, případně soumary
(12 ks – Renieblas III, 1 ks – Renieblas V); mince iberské i římské provenience, lampy,

465
466

Gorges et al. 2009, 274, 276.
O vnějším uspořádání stanů a o materiálu k jejich výrobě pojednává v obecné rovině A. Johnson
(1987, 245), podrobněji G. Webster (1969, 167, 192–193); viz s. 31.

467

Dobson 2008, 389; 2014, Figs. 32, 33.

468

Dobson 2008, 131, 186, 192, 215.

469

Johnson 1987, 250; Dobson 2008, 133, 197–198.

470

Dobson 2008, 188–193, 198–199.

471

Dobson 2008, 35, 131; Dobson – Morales 2008, 220.

472

Pro římské pilum je v této studio pouţito označení oštěp, v ostatních případech je uţito názvu kopí.
Důvodem této volby je správnost předkládaného sdělení, jeţ koresponduje s výpověďmi citovaných
zahraničních badatelů, kteří nálezy tohoto charakteru rozdělují mezi pila a spears. Zdali se za nálezy
označené spears ukrývá kopí, oštěp, popřípadě harpuna, není ve většině případů zřejmé.
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bronzová drţadla nádob (3 ks), keramika kampánské provenience, amfory.473 S leţením
č. III jsou spojeny i další artefakty v podobě: součástí koňských postrojů (uzda, udidlo),
ostruh; koncové části kopí, pozůstatků mečů, dekorativní části opasku (obr. XXVI); noţe,
majzlíku, kladiva; ocelového plátu / ţelezného talíře, bronzových reliktů vah; ţelezné
broţe, bronzové vlasové (?) spony a »prstýnku« z téhoţ materiálu; mnoha reliktů amfor
(v jednom případě na řecké víno); „spáleného materiálu―.474 Renieblas V dále poskytl
mimo jiné dýku, horní část ţelezné sekery, dva hroty šípů, dolium místní provenience
či strigil, olověný náboj do praku475, jakoţ i fragmenty amfor tzv. „cylindrického (?) typu―
(4 ks) a úlomek týţ nádoby typu Dressel 1A, rovněţ lampu typu Ricci E.476
S blíţe nespecifikovanými tábory Renieblas se pojí fragmenty štítu (scutum) a krouţkové
zbroje (lorica hamata)477, řecko-italické amfory a týţ výrobky typu Dressel 1.478
Mince. Mincovní inventář základny č. III pojímal denár iberské provenience
(dílna Sex po fostlvs) z r. 137 př. Kr., iberský as (mincovna Sesars) a asy římské
provenience o osmnácti (?) kusech.479 Důleţité informace přináší soubor chronologicky
zařazených mincí z Renieblasu V o celkem patnácti exemplářích. Z tohoto počtu se jedná:
o římské mince z let 211–156 př. Kr. (1× D), 211–146 př. Kr. (4× As, 1× Sx),
206–195 př. Kr. (1× Sm480), 169–158 př. Kr. (1× As, 1× Qua) a z let 108/107 př. Kr.
(1× U); o iberské mince z let 145–133 př. Kr. (1× As, Arsaos) a 141–130 př. Kr.
(2× As, Bolskan; 1× As, Belaiskom a 1× Sm, Belikiom). Chronologicky nezařazeným
nálezem je poškozený iberský as (mincovna Sekaisa).481 Většina mincí byla zhotovena
z bronzu (14 ks), jeden exemplář ze stříbra. Kov pouţitý ke zhotovení uncie,
která s ohledem na výše uvedenou dataci podléhá různým interpretačním závěrům,

473

Luik 2002; Dobson 2008; Dobson – Morales 2008, Fig. 3; 2010, Tab. 1.

474

Dobson 2008, 184.

475

Dobson 2014, 59.

476

Dobson 2008, 34, 39–40, 216.

477

Bishop – Coulston 2006, 61, 63.

478

Luik 2002, Tab. 7.

479

Dobson 2008, 35, 174; Dobson – Morales 2008, 219, Fig. 3; 2010, 331, Tab. I.

480

V jiné části publikace autoři namísto mince semis publikují as; jedná se o římskou minci pod
číslem 174 o stejné hmotnosti a totoţném stavu zachování (Dobson – Morales 2010, Tab. 1, 2).

481

Dobson 2008, Tab. 1A; Dobson – Morales 2008, Fig. 4; 2010, Tab. 2.
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není uveden.482 Dále byl publikován jeden iberský bronzový as z druhé poloviny 2. století
př. Kr. (dílna Arecoratas), taktéţ ve spojitosti s Renieblasem V.483
Pilum a kopí, jiné ţelezné předměty. Mezi nejvýznamnější movité nálezy
z prostranství táborů č. III a V náleţí (kromě mincí a keramiky) výše předeslaný římský
vrhací oštěp zvaný pilum.484 Doloţeny jsou verze těţšího i lehčího typu, typické jsou hroty
tvaru šipky, například o délce 6 cm485 nebo 13,5 cm486. S nalezištěm Renieblas obecně
se dále pojí hlavice se zpětným háčkem neboli protihrotem487 a nález nejdelšího exempláře
z 2. století př. Kr.488 o úctyhodných 94 cm; následuje lokalita Grad/Šmihel s délkou o 1 cm
kratší489. Římská pila a kopí.490 Největší sbírku těchto zbraní uchovával Renieblas III
s nejčetnějším zastoupením reliktů hrotů římských oštěpů o blíţe neurčeném počtu
(interpretace se váţí ke třinácti kusům, obecná – stručná – zmínka náleţí dalším mnoha
fragmentům); u některých z nich byla změřena délka: 13,5 cm; 54,3 a 62 cm. V areálu
tohoto leţení byla identifikována další dvě pila o délce 23 a 34 cm. O nálezu této zbraně
v táboře č. III dále pojednává F. Quesada Sanz491. Pět zde nalezených kopí představuje
délku od 10 do 31 cm, ve čtyřech případech se jedná o délku v rozmezí 13–19,5 cm.
U osmi exemplářů není délka kopí uvedena. V šesti případech je v průřezu doloţena tulej
tvaru listu a ve třech případech čtvercová tulej. Sbírku doplňují tři koncové části kopí.492
Tyto velmi štíhlé zbraně (pila a kopí) jsou podobné těm, o nichţ píše Polybios ve spojitosti
s jejich uţíváním „římskou jízdou―.493 Hlubší zájem náleţí téţ kolíkům různých tvarů
a velikostí, které byly identifikovány nejen na volných plochách leţení, ale rovněţ
v areálech staveb interpretovaných jako sklady; podrobně o nich pojednává M. Dobson494.
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Dobson 2008, 40–41.

483

Dobson – Morales 2008, 217.
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Luik 2002, 16–18.

485

Bishop – Coulston 2006, 52–53.
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Dobson 2008, 165. Autor však neuvádí, jaké prostorové rozloţení této hlavici náleţí, zdali taktéţ
pyramidální, nebo jiné.

487

Bishop – Coulston 2006, 52.
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S opatrností lze uvést, ţe z tohoto kontextu můţe být předběţně vyloučen pouze Renieblas V (viz tab. I).

489

Tomczak 2012, 58.

490

Viz Dobson 2008.

491

Quesada Sanz 2007, 382.

492

Dobson 2008, 175.

493

Dobson 2008, 141.

494

Dobson 2014.
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Pro vyuţití tzv. stanových kolíků je moţno – vzhledem k rozdělení táborů na letní a zimní
– primárně předpokládat dočasná zařízení Renieblas IV a VII. Konkrétní funkce ţelezných
kolíků z areálů základen Renieblas III a V musí zůstat – z důvodu převaţující kamenné
zástavby – prozatím nezodpovězena; jejich vyuţití k upevnění stanových příbytků je však
přesto pravděpodobné.495

4.5.1.4

Tvar táborů Renieblas III, IV, V – vlastní teoretická východiska

Tvar prostorovým analýzám podrobených vojenských základen u Numantie, které byly
zároveň součástí Scipionovy obléhací hradby, musí prozatím zůstat aţ na výjimky otevřený
(s. 72, 89).
Vzhledem k příznivému stavu poznání je moţné tento rozbor naopak provést
u táborů č. III, IV a V Renieblas (viz dále). Všechny tři základny byly vystavěny
na stejném pahorku La Gran Atalaya v hierarchickém sledu, přesto se ve svém
prostorovém umístění a půdorysu různí. Primární úlohu zde zastupuje reliéf terénu:
fortifikační linie Renieblasu III obepíná po celém obvodu vrchol kopce, který se tak stává
ústředním prostranstvím tábora; opevnění Renieblasu IV a V zčásti nejvyšší plošinou
vyvýšeniny probíhají (např. obr. 8 a 9 společně s obr. 30b a 103). Volba prostranství
ke stavbě vojenských základen byla s největší pravděpodobností podmíněna dalším
přírodním podmínkám, které v daném místě a v okolí panovaly, rovněţ vojenské
defenzivní a ofenzivní strategii. Ta patrně vycházela kupříkladu z potřeby důkladněji
střeţit především severní, severovýchodní a západní směr od pahorku (u Renieblasu IV);
severozápadní, západní, jiţní a jihovýchodní světovou stranu (u Renieblasu V), téţ
východní část okolního území (u Renieblasu III). Poslední domněnky podporují výstupní
rastry kumulativní viditelnosti (obzvláště obr. 105, 180, 255), jejichţ následná interpretace
umoţňuje s opatrností vyslovit názor, ţe leţení č. III mělo ze strategického hlediska
nejpříhodnější polohu. Toto prostorové rozmístění táborů patrně úzce souvisí téţ s jejich
velikostí a tvarem. Především v počátcích římského válečnictví byl uplatňován jejich
nepravidelný půdorys, později stále více pravidelný – čtvercový a obdélníkový. Pravidelný
tvar je typický pro leţení č. IV a V, jejichţ vznik A. Schulten kladl do druhé poloviny
1. století př. Kr. Na základě nových archeologických interpretací se časové zařazení
Renieblasu IV naopak přibliţuje k dataci Renieblasu III, tj. k polovině 2. století př. Kr.,

495

Dobson 2014, 65, Fig. 10.
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přičemţ obě základny mohlo ve svém vzniku dělit pouze 10–16 let (s. 77). Renieblas III
jako stálý tábor nepravidelného tvaru pro Nobiliorovu konzulární armádu disponoval
plochou 49 ha, rovnoběţníkový Renieblas IV jakoţto letní leţení pro Metellovo,
Pompeiovo, či Mancinovo a později Lepidovo vojsko (?)496 byl o téměř 10 ha větší497.
U trvalé obdélníkové základny – Quinta Sertoria (?) – Renieblas V se dostáváme k rozloze
přesahující 61 ha (s. 78).

4.5.2 Tábory u Numantie a Scipionův circumvallation
4.5.2.1

Prostorové umístění a datace

Římské vojenské základny – Alto Real, Castillejo, Dehesilla, Molino, Peña del Judío,
Peña Redonda, Travesadas, Valdevorrón a Vega – na soutoku řek Duero, Merdancho
a Tera498 obklopovaly centrum Keltiberů (Numantii) a zároveň byly součástí Scipionova
obkličovacího kruhu (obr. 7a–9, 276a, 277, 278, 280, 282). Datace těchto objektů spadá
do 2. století př. Kr.499 Leţení La Rasa je na základě dvou mincovních nálezů s opatrností
»nově« kladeno do časného 1. století př. Kr. (tab. I),500 coţ souvisí i s novým vymezením
Scipionovy obléhací hradby (konkrétněji viz s. 71–72).
Lze předpokládat, ţe Scipio nejdříve vystavěl v zimních měsících na přelomu let
134/133 př. Kr. (?) tábor č. VI Renieblas,501 aby mohl být v dohledové vzdálenosti
od Numantie, uskutečňovat výboje v této části Ibérie a promýšlet veškeré úkony vedoucí
k dobytí tohoto keltiberského města (Appiános, Kniha hispánská 87, 89). Následně
na strategických místech vystavěl další dvě základny (Appiános, Kniha hispánská 90).
Adolf Schulten byl přesvědčen o tom, ţe tato Appiánem zmiňovaná leţení na své odkrytí
stále čekají. Předpokládal rovněţ, ţe byly vystavěny v blízkosti táborů Castillejo
a Peña Redonda jako dočasná zázemí vojenských posádek a ţe nebyly součástí Scipionova

496

Dobson 2008, 386–387.

497

Dobson 2008, 194.

498

Schulten 1914; 1933; Dobson 2008, Figs. 9, 126.

499

Konkrétně – na základě výpovědí A. Schultena – do let 134–133 př. Kr. (tab. I). Další badatel jménem
Hildebrandt operoval s lety 141–130? př. Kr. (Dobson – Morales 2010, 332).

500

Dobson 2014, 61. Písemné sdělení M. Dobsona ze dne 23. ledna 2017, za něţ autorka děkuje, vypovídá
o „nejisté a k diskuzi otevřené dataci― leţení La Rasa a Renieblas V (téţ s. 76).

501

Dobson 2008, 387, 391.
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obléhacího opevnění.502 Závěry M. Dobsona se v těchto případech naopak váţí
k odkrytým základnám Castillejo (třetí – tzv. černá – fáze)503 a Peña Redonda.504
Poté byl vystavěn circumvallation505 (s. 60).

4.5.2.2

Typologie

Za dočasný tábor se stanovými příbytky je označena La Rasa.506 U modré fáze leţení
Castillejo se předpokládá existence stanů s „nevysokými kamennými zdmi kolem jejich
základny―507 a se střechou ze slaměných došků.508 Scipionův circumvallation spadá mezi
castra hiberna. Za velké legionářské základny jsou povaţovány Castillejo III a Peña
Redonda,509 v jejichţ případě M. Dobson pojednává výhradně o kamenné zástavbě510.

4.5.2.3

Archeologický nález a jeho formální vlastnosti

Archeologicky dokumentovaná rozloha předkládaných římských táborů se pohybuje
od 2,7 ha (Alto Real)511 do 11,2 ha? (Peña Redonda)512.513 Plocha dalších leţení byla
vyměřena na 4 ha? (Travesadas), 7 ha (všechny tři fáze základny Castillejo), 9 ha?
(Valdevorrón) a 6 ha? (La Rasa).514 Velmi rozdílné interpretace panují u rozlohy Dehesilly
– 14,6 ha versus

ca 3 ha?

(dřívější a novodobé archeologické výzkumy).515

502

Dobson 2008, 391–392.

503

V textu jsou pojednány tři fáze legionářské základny Castillejo a jejich širší pojetí: první – modrá – fáze
neboli Castillejo I, druhá – červená – fáze neboli Castillejo II a třetí – černá – fáze neboli Castillejo III.

504

Dobson 2008, 387, 392, Fig. 158.

505

Téţ Dobson 2008, 391–392, Fig. 269.

506

Dobson 2008, 371, 390, 411.

507

Dobson 2008, 389.

508

Dobson 2008, 389. Ukázka moţné podoby takovýchto příbytků je součástí pozdějšího díla (Dobson 2014,
Figs. 32, 33).

509

Dobson 2008, 292, 386.

510

Dobson 2014, 65.

511

Na základě výpovědí A. Schultena (1933, 123) se jednalo o větší plochu Alto Realu – 8 ha, případně 6 ha,
jak zní jeho dřívější předpoklad (Dobson 2008, 378).

512

Dle Á. Morilla Cerdána (2003) dosahovala Peña Redonda rozlohy pouze 5,5 ha.

513

Luik 2002, 12; Dobson 2008, 324, 378.

514

Schulten 1933, 122–124; Dobson 2008, 251, 259, 266, 294, 304, 370.

515

Schulten 1933, 123; Dobson 2008, 372.
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Plochou jsou skrovnější kastely Molino516 a Vega (minimálně 1,1 ha? a ca 1,5 ha?), tábor
Peña del Judío (ca 2,5 ha).517 V případě leţení, u nichţ v tomto směru přetrvávají
pochybnosti, se předpokládá plocha menší. Výjimkou jsou Molino, Vega a Travesadas (?)
pro finální předpoklad větší rozlohy (např. obr. 7a–8, 276a, 278, 282).518
Vnější podoba většiny táborů, zveřejněná A. Schultenem, je rovněţ odlišná
od interpretací současných badatelů – M. Dobsona a F. Moralese Hernándeze (kupř. s. 72).
Jiţ na první pohled je patrné, ţe novodobé archeologické bádání se od jejich původní
předpokládané podoby (obr. 7a–9, v detailu např. obr. 15–19, 264, 265) zřetelně odklání
a »nově« s opatrností vypovídá o čtvercovém (Dehesilla, Molino, Travesadas, Valdevorrón
a Vega)519, přibliţně oválném (Alto Real) a nepravidelném (Peña del Judío) tvaru
(kupř. obr. 276a, 278, 282).520

4.5.2.3.1 Nemovité památky
Příkopová ohrazení nebyla archeologickými výzkumy ani v jednom případě bezpečně
doloţena. Důvodem můţe být příhodný terén, který jiţ sám o sobě zajišťoval dostatečnou
ochranu před případnými nepřátelskými vpády (Peña Redonda); pozdější orební i erozivní
činnost; nekomplexní archeologické bádání (Molino).521 Nevyjasněná je otázka existence
tohoto defenzivního článku téţ u leţení Castillejo II.522
Opevnění táborů patrně sestávalo ze dvou kamenných zdí523 (kaţdá o tloušce okolo
0,9 a 1 m),524 přičemţ čelní val byl silnější neţ zadní (zařízení u Renieblasu a Numantie).
Podobné rozměry vnějšího a vnitřního valu byly dále identifikovány u Cáceresu.525
Zdi byly vyplněny malými kameny a namnoze i zeminou. Celková šířka takovéto hradební

516

Dle interpretací A. Schultena (1933, 124) byla plocha Molina vyměřena na 1,9 ha.

517

Dobson 2008, 362, 376, 383.

518

Dobson – Morales Hernández 2014 (srov. Dobson 2008, Fig. 269; 2014, Fig. 6).

519

Tato interpretace byla učiněna na základě vrstevnicového plánu Scipionova obléhacího díla (Dobson 2008,
Fig. 269); v textové části (Dobson 2008) je uvedeno, ţe půdorysné zpodobnění těchto táborů zůstává
nejisté.

520

Dobson 2008, 251, 370, 383, Fig. 269; 2014, Fig. 6; Dobson – Morales Hernández 2014.

521

Dobson 2008, 324, 362.

522

Dobson 2008, 241–242.

523

Doloţeny jsou čedič a pískovec.

524

Dobson 2008, 244.

525

Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008.
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konstrukce mohla dosahovat úctyhodných rozměrů – aţ 5,55 m (červená a černá fáze
základny Castillejo dle A. Schultena). Průzkum odhalil, ţe jiţní část opevnění La Rasy
a konstrukce brány v severní linii valu Castilleja (červená fáze) dosahovaly šířky
2,85 m.526 Čtyřmetrová šířka dvojité hradby byla zjištěna výkopy u Peña Redondy527
a Dehesilly528, ke čtyřmetrové šířce se ve většině úseků přibliţovalo téţ zkoumané dvojité
opevnění tábora Cáceres el Viejo529, se stejnou strukturou jádra530. Pouze skrovné relikty
opevnění poskytl Travesadas. U některých leţení jsou nejen rozměry fortifikačních
systémů, ale dokonce i samotné průběhy opevnění – v důsledku kupříkladu říční eroze,
orební činnosti či absence výkopových prací – doposud zcela neznámé (viz např. Molino
a Valdevorrón).531
Stráţní věţe nebyly ve většině případů identifikovány. Výjimku představují
tři stráţní věţe / dělostřelecké plošiny (?) vystavěné v těsné blízkosti v jiţní části tábora
Castillejo III a zároveň v severní linii obkličovacího kruhu; dvě čtvercové věţe o základně
3 m, jeţ byly dle A. Schultena součástí severovýchodního vstupu základny Peña Redonda
a zároveň jihovýchodní linie Scipionovy hradby. Přijímána je existence jedné věţovité
stavby leţení Travesadas v severovýchodní linii a jedné téměř čtvercové pozorovatelny (?)
o rozměrech 2,2 × 2,1 m tábora Peña del Judío532 v západní linii obléhacího opevnění.
Další stráţní věţe o celkovém počtu šesti (?) byly objeveny v jihozápadní části
Scipionova fortifikačního systému (mezi základnami Dehesilla a Molino): čtyři (?) z nich
byly vystavěny na hradbě, dvě o rozměrech (v posloupnosti šířka a hloubka) 5 × 4 m
a 5 × 3–5 m na vnější straně opevnění. Jedna stráţní věţ s názvem Peñas Altas byla
archeologickému výzkumu podstoupena na vnější jihovýchodní straně obléhací hradby
(mezi Valdevorrónem a Peña Redondou; viz např. obr. 276a).

526

Dobson 2008, 243–246, 370, Fig. 137.

527

Dobson 2008, 325.

528

Z textu není zřejmé, zda se jedná o zjištěnou, nebo o předpokládanou původní šířku opevnění tábora
Dehesilla (Dobson 2008, 372–373).

529

Průzkumu podstoupená část severního průběhu této fortifikace představovala šířku dokonce větší neţ 6 m,
na jiném místě nedosahovala ani 2 m (Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008).

530

Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 122, 124.

531

Dobson 2008, 295, 304, 362.

532

Dobson 2008, 248, 295, 298–299, 326, 375, Figs. 138, 214, 260, 269.
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Vstupy
Relikty vstupních bran poskytla leţení Castillejo (?), Dehesilla (?), La Rasa,
Peña Redonda, Travesadas (?) a Valdevorrón. V Castilleju II byly A. Schultenem objeveny
dva dvojité vstupy opatřené flankovacími věţemi a interpretované jako severní a jiţní
brána ulice principalis; tuto teorii však M. Dobson nepřijímá.533 Dále se v případě tohoto
tábora k diskusi otevírá čtyřmetrové přerušení, taktéţ v severní linii opevnění.
Závěry M. Dobsona – na rozdíl od A. Schultena – nepodporují ani myšlenku existence
brány s flankovacími věţemi základny Travesadas, zdrţenlivý je tento badatel v otázce
datace a interpretace západního vstupu leţení Dehesilla.534 Dvě brány typu titulum o šířce
10–11 m poskytla La Rasa. U Peña Redondy byly objeveny celkem čtyři vstupy:
v severním (1×), jiţním (1×), jihovýchodním (1×) a v severovýchodním (1×) úseku valu.
Konkrétně se jednalo o mírně se zuţující vstup s průměrnou šířkou 5 m (S), o vstup se šíří
7 m (J), o bránu typu titulum (?)535 dosahující šířky 6 m (JV) a závěrem o 8 m široký vstup
se čtvercovými pozorovatelnami (SV).536 U Valdevorrónu je uvaţováno o moţné existenci
západní dovnitř orientované brány praetoria s flankovací věţí.537
Titula byla objevena a průzkumu podstoupena pouze u táborů Peña Redonda – 1×
a La Rasa – 2× (obr. 266–271),538 u Peña Redondy však není titulum na aktuálních plánech
zobrazováno539. Rozměry jiţního příkopku La Rasy jsou 10 × 2,6 m, v případě severního
příkopku bylo moţné změřit pouze jeho délku, která představovala taktéţ 10 m.540

Vnitřní areály
Největší výpovědní hodnota náleţí táborům Castillejo III a Peña Redonda.
Kromě praetoria, fora a quaestoria byly v jejich areálech odhaleny mimo jiné: domy pro
tribuny a prefekty; příbytky contubernia pro hastati, principes, triarii a equites romani;

533

Dobson 2008, 249–251, Fig. 154.

534

Dobson 2008, 251, 298–299, 373–374, Fig. 154.

535

Existenci obranného příkopku u ţádné ze vstupních bran základny Peña Redonda M. Dobson
(2008, Fig. 214) nepředpokládá.

536

Dobson 2008, 326–327, 370–371.

537

Dobson 2008, 304–306.

538

Morillo Cerdán 2003, 51–53; Dobson 2008, 326, 370–371, Fig. 211.

539

Dobson 2008, Figs. 214, 269; 2014, Fig. 6; Dobson – Morales Hernández 2014.

540

Morales Hernández – Dobson 2005; Dobson 2008, 371.
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ulice (via praetoria, via principalis a via sagularis), brány (porta principalis dextra, porta
principalis sinistra a porta praetoria). V Castilleju – stejně jako v Renieblasu V – byla
objevena důmyslná sýpka na obilí, připomínající jiţ vojenská horrea z období
principátu.541 Zdali obilnice byla téţ součástí Peña Redondy, zůstává otevřené.542
V Peña Redondě byly průzkumu dále podstoupeny kasárenské domy pro jednotky equites
a pedites sociorum, delecti extraordinarii nebo evocati. S touto základnou se pojí obytné
prostory dalších vojenských jednotek; triclinium a fabrica, via decumana a via quintana,
téţ porta decumana543 či kamenná ohniště544.
Intervallum bylo objeveno u leţení Castillejo III, Peña Redonda, Travesadas
a Valdevorrón. Šíře tohoto šikovacího prostranství není bezpečně doloţena, mohla však
dosahovat 12 aţ 25 m (Peña Redonda), a dokonce tří desítek metrů545 (Castillejo III).546
Vnitřní kamenné stavby rozličného charakteru byly zkoumány téţ na plochách
základen Alto Real, Dehesilla, Molino, Travesadas a v prostranství sídla římské nobility
s názvem Saledilla. Vega a Peña del Judío doposud nevydaly ţádné pozůstatky vnitřních
staveb.547
Průzkumy v Numantii a Renieblasu bylo zjištěno, ţe tamní budovy sestávaly
z nasucho kladených kamenů o různé velikosti, z dřevěného vstupního portálu se ţelezným
kováním548 a ze slaměné (?) střechy549. Na stavbu střech mohly být pouţity i „větve
stromů, dřevěné fošny, kamenné šindele, zemina a travní drny―.550 Konstrukčními detaily
reliktů vnitřních staveb se podrobně zabývá M. Dobson.551

541

Johnson 1987, 250.

542

Dobson 2008, 354–355.

543

Morillo Cerdán 2003; Dobson 2008, 266–287, 293–294, 300, 306, 327–359.

544

Dobson 2014, 74.

545

S ohledem na pozici vnitřních budov je však M. Dobson (2008, 267–268) přesvědčen o menší, byť blíţe
nespecifikované, šířce tohoto prostranství.

546

Dobson 2008, 267, 356.

547

Dobson 2008, 294–303, 311–315, 359–369, 374–377, 379–381, 384.

548

Dobson 2014, 71, 74, Fig. 21.

549

Dobson 2014, 74, Fig. 22.

550

Dobson 2014, 74.

551

Dobson 2008; 2014.
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Scipionův circumvallation a most
Vlastní hradba římského obkličovacího kruhu na základě archeologických i antických
písemných pramenů sestávala téměř ve všech částech ze dvou rovnoběţných stavebních
konstrukcí. Ty byly vystavěny z nasucho kladených velkých kamenů nestejné délky a šířky
a vyplněny kamenohlinitou směsí. Takováto dvojitá zeď mohla dosahovat šířky 2,4 m
(Appiános, Kniha hispánská 90),552 se zadní kamennou přístavbou – dle A. Schultena –
aţ čtyřmetrové šířky.553 Archeologické výzkumy potvrdily, ţe šířka hradby nebyla stejná
ve všech průzkumu podstoupených částech, přičemţ místy nedosahovala ani 2 m.
V jiných částech se dostávala k hodnotám 5 m a jedenkráte k 7 m, nejčastěji se však
pohybovala od 2,5 do 3 m.554 Závěry A. Schultena vztahující se téţ k existenci
monumentálnější – trojité – hradby typu emplecton, kupříkladu o šířce 4 m a necelých 5 m,
nejsou současnými badateli přijímány.555 Původní předpokládaná výška hradební
konstrukce, z níţ se do dnešních dnů dochovaly jen nevysoké relikty, úzce souvisí
s diskutovanou minimální výškou stráţních věţí; tato problematika je podrobena rozboru
v další části studie (kap. 6). Výstup na opevnění zajišťovaly „kamenné schody, případně
nakloněné plošiny vystavěné v pravidelných intervalech―.556 Vţdy část kaţdého leţení
se s obkličovacím kruhem kryla (obr. 7a–9, 276a, 276b, 277, 278, 280, 282). Po stavebních
strukturách v podobě dvou palisád a dvou příkopových ohrazení, o nichţ pojednává
Appiános (Kniha hispánská 90; viz citace na s. 60) a jejichţ pozici A. Schulten –
na základě analogií – předpokládá v bezpečné vzdálenosti (ca 337 stop) od vlastní hradební
zdi, nebyly nalezeny ţádné archeologicky určitelné stopy. Dle A. Schultena mohla být
důvodem post-zemědělská činnost, M. Dobson se však přiklání k myšlence, ţe k jejich
vzniku vůbec nedošlo.557 Po splnění své vojenské funkce byla zemědělským aktivitám
patrně vystavena i Peña Redonda.558
Z podnětu A. Schultena podrobně zdokumentované kamenné konstrukce na obou
březích řeky Duero nedaleko kastela Molino, interpretované jako relikty tzv. Scipionova
mostu (obr. 7a–9, XVIII), se rovněţ v otázce vzniku a účelu nesetkávají s uznáním
552

Appiános doslovně uvádí délku „8 stop―, tj. 2,37 m. Téţ Dobson 2008, Figs. 279: A, B.

553

Dobson 2008, Fig. 279: B (viz obr. XVII).

554

Dobson 2008, 402, Figs. 47, 49, 50.

555

Dobson 2008, 402, Figs. 272, 279.

556

Dobson 2008, 402.

557

Dobson 2008, 401–402.

558

Dobson 2008, 325.
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mnohých současných badatelů.559 Někteří však výstavbu mostu připouštějí, s tím, ţe
absence dalších jeho částí můţe být důsledkem erozivní činnosti.560 Výstavbu mostní
konstrukce popírá Appiános (Kniha hispánská 91): „Protože tok byl široký a příliš prudký,
nemohl Scipio přes řeku postavit most. Místo toho zřídil na každém břehu dvě zdi, k oběma
uvázal na provazech velké klády, do nichž byly zatlučeny meče a kopí, a spustil je
na vodu.―.

4.5.2.3.2 Movité prameny
Římská vojenská leţení s movitými nálezy561 dokumentujícími mincovní exempláře
(Castillejo, Molino, Peña del Judío, Peña Redonda, Travesadas, Valdevorrón, Vega),
keramické výrobky z hlediska analogie (Castillejo, Dehesilla, Peña Redonda, Valdelilo,
Valdevorrón, Vega) a střelivo z těţké vojenské techniky (Castillejo, Peña Redonda,
Valdevorrón) jsou představena níţe. S Valdevorrónem se dále pojí kupříkladu pozůstatky
kopí (3 ks) a lukostřeleckých šípů, mnoho reliktů vysoce kvalitní blíţe nespecifikované
kampánské keramiky či postroj koně. Keramické výrobky obecně a dolium místní
provenience poskytl Travesadas. K dalším objevům se řadí keramika iberské provenience
a militární relikty římské provenience v podobě lukostřeleckého šípu či munice
prakovníků562 ze Saledilly563. Jezdecké ostruhy, hroty kopí, relikty římského oštěpu,564
část krumpáče (obr. XXVII), broţe (2 ks)565 a pozůstatky omítky566 se pojí s Peña
Redondou. Keramiku (?), broţe (2 ks) a hrot římského oštěpu pojímal kastel Molino.567
Fragmenty hrubých – blíţe nespecifikovaných – keramických nádob (4 ks), pozůstatky

559

Dobson 2008, 404–405, Figs. 280–282; Morales Hernández 2009; Dobson – Morales Hernández 2014.

560

Morales Hernández 2009, 75.

561

Viz obzvláště Dobson 2008.

562

Konkrétně se jedná o „dva hliněné projektily do praku― (Dobson 2008, 311).

563

Adolfem Schultenem předpokládaná vojenská funkce lokality Saledilla je současnými badateli popřena.
Nové interpretace o ní s opatrností pojednávají jako o civilním zázemí římské nobility (Dobson 2008,
389). Opěrným bodem pro toto tvrzení se stávají relikty tamní keramiky, namnoze řazené do císařského
období (Dobson 2008, 314). Naleziště se nachází východně od Numantie – mezi pahorkem La Muela
a Scipionovým obléhacím opevněním (Dobson 2008, Fig. 269; Dobson – Morales Hernández 2014).

564

Dobson 2008, 340, 347, 355–356.

565

Dobson 2008, 34.

566

Dobson 2014, 74.

567

Dobson 2008, 34, 362, 365.
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amfor a keramiky místní provenience (konkrétněji viz s. 96) vydala La Rasa.568
Pouze nepočetné keramické relikty nabídla Dehesilla569. Část těţkého neţelezného kovu
místní výroby, jihoitalské zboţí, keramiku570 domácí i importovanou včetně amfor poskytla
Peña del Judío571. Broţe po dvou kusech,572 relikt přilby573, pilum a dýky o neurčitém
počtu, části opasku uchovávalo leţení Castillejo574 (obr. XXVI). Keramika místní
a importovaná, kupříkladu v podobě římské (?) amforovité nádoby575 a několika střepů
stejného charakteru a původu, jihoitalské zboţí a hrot kopí se pojí s táborem Alto Real.576
Hrot římského oštěpu a lukostřeleckého šípu (?), kamenný ţernov, místní pravěkou
a importovanou starověkou keramiku – například v zastoupení římské amfory a předmětů
jihoitalské provenience – vydala Vega.577
Mince.578 Inventář z leţení okolo Numantie zahrnuje ověřené i neověřené iberské
a římské mince. Několik chronologicky zařazených exemplářů uchovávalo Castillejo;
konkrétně se jedná o římské mince z let 211–146 př. Kr. (1× As, 1× Qua) a 169–158 př. Kr.
(1× T), dále o iberské mince z let 158–142 př. Kr. (2× As, Iltirta). Dva iberské asy
(145–133 př. Kr., Arsaos a 141–130 př. Kr., Bolskan) pocházejí z Valdevorrónu.
Římské mince z let 189–180 př. Kr. (1× T, 1× Sm) a 179–170 př. Kr. (1× T), jakoţ i iberské
mince z let 169–146 př. Kr. (4× As, Arsaos), 145–133 př. Kr. (1× As, Seteisken),
141–130 př. Kr. (2× As, Segia) a mincovní exemplář z doby před r. 130 př. Kr.
(1× As, Barskunes) byly vyzvednuty v Peña Redondě. Dva mincovní exempláře pojímal
kastel Molino: římský z let 211–170 př. Kr. (V) a iberský z let 145–133 př. Kr.
568

Dobson 2008, 371.

569

Dobson 2008, 374.

570

Podobný keramický soubor je spojován s dalšími tábory Scipionovy obléhací hradby, příkladem můţe být
Alto Real (srov. Dobson 2008, 376, 380–381).

571

Dobson 2008, 376.

572

Dobson 2008, 34.

573

Fragment pochází ze sbírky nálezů A. Schultena, nově (r. 2014) byl podroben detailní analýze: nález byl
zařazen mezi tzv. hispánsko-chalkidský typ přilby; jeho časové zasazení do předřímského období bylo
a nadále je s opatrností přijímáno (Graells i Fabregat – Lorrio Alvarado – Pérez Blasco 2015). Týţ závěr
se váţe k pozůstatku přilby stejného typu z území Numantie.

574

Relikt opasku se pojí téţ s táborem Cáceres el Viejo (obr. XXVI).

575

Amfory po jednom kusu z Alto Realu a Vegy (viz dále v hlavním textu) byly dobře zachovalé.

576

Dobson 2008, 380–381.

577

Dobson 2008, 384.

578

Do kontextu nejsou zahrnuty mince o blíţe neurčeném počtu a charakteristice z prostranství Vegy
(Dobson 2008, 384).
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(As, Sekaisa).579 V dalších dvaadvaceti případech se jedná o mince bez přiřazení
ke konkrétnímu táboru Scipionovy obléhací hradby: římské (11× As) a iberské
(4× As, Arsaos; 1× As, Belikiom; 5× As, Bolskan a 1× Ae, Bolskan). Datace těchto artefaktů
spadá do let 211–130 př. Kr. s výjimkou chronologicky nezařazené iberské mince (Ae).
Je pravděpodobné, ţe tento výčet pojímá: čtyři římské asy z leţení Castillejo, po jednom
římském asu z Peña Redondy a Valdevorrónu, nezařazený as vydal Travesadas a sedm
bronzových iberských asů (?) poskytla Peña Redonda.580 V Castilleju byl dále objeven
stříbrný římský denár z r. 137 př. Kr. a bronzový římský as z let 169–158 př. Kr.
Stříbrný římský denár z r. 139 př. Kr. vydala Peña del Judío, bronzový římský as z let
211–146 př. Kr. uchovávala Vega a dva římské asy z téhoţ historického období poskytla
Peña Redonda (?).581
Keramika. K Numantii se řadí keramika typu Campana A, která tamní římské
vojenské základny řadí do poloviny 2. století př. Kr., pravděpodobně i typu Campana B,
vypovídající téţ o jejich pozdějším vyuţití.582 Keramika typu Campana B byla dále
objevena například v Cáceresu el Viejo a společně s dalšími movitými nálezy tábor
datovala do období výbojů Quinta Sertoria.583 S Numantií se pojí i amfory
tzv. „cylindrického typu―.584 Skrovné relikty amfor předpokládaného typu A (11 ks)
a domnělého typu D (3 ks) byly objeveny na ploše leţení La Rasa a v jeho blízkém okolí –
u pahorku El Cañal. Táţ naleziště jsou spojena s keramikou místní provenience v podobě
celkového počtu čtyřiceti i více střepů.585 V areálech táborů Castillejo (2 ks),
Peña Redonda (3 ks) a Valdevorrón (1 ks) byly zastoupeny řecko-italické amfory, na ploše
prvních dvou téţ amfory typu Dressel 1. Týţ amfory typu Dressel 1 poskytly po jednom
kusu Dehesilla a Valdelilo,586 Vega. Ojedinělými jsou nálezy fragmentů terry sigillaty
z 1. století po Kr.: tvaru Ritt. 8 (1 ks; areál Dehesilly) a tvaru Drag. 29 (1 ks; plocha
Vegy).587 Svítilny stejného typu vydaly Castillejo, Peña Redonda a Valdevorrón (2 ks).588
579

Dobson 2008, 37, Tab. 1A.

580

Dobson 2008, 37, Tab. 1B; Dobson – Morales 2008, 227, Fig. 4; 2010, 342, Tab. 2.

581

Dobson – Morales 2008, 326, 328–329.

582

Dobson 2008, 32–33.

583

Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 117–118; Dobson 2008, 32, 34.

584

Dobson 2008, 34.

585

Dobson 2008, 371.

586

Luik 2002, Tab. 7.

587

Dobson 2008, 374, 384.

588

Dobson 2008, 308.
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Militaria
V areálech blíţe nespecifikovaných táborů kolem Numantie byly objeveny ţelezné
lukostřelecké šipky s pyramidálními hlavicemi a náboje z pálené hlíny pouţívané
prakovníky (obr. XXII), rovněţ kruhové projektily z balist a pyramidální hroty šípů
z katapult

(tzv. pilum

catapultarium;

obr. XXIV),

jezdecké

ostruhy

(obr. XXVII).
589

Nálezy kolíků vyuţitých patrně k upevnění stanů jsou spojovány s Numantií

a s tábory

kolem Numantie (obr. XXVII). Republikánská pila (obr. XIX), kopí (obr. XX), dýky
(obr. XXI) či chránič hrudi kruhového tvaru590 (obr. XXV) se pojí s územím keltiberské
Numantie.591 Obdobné projektily kruhového půdorysu z balist nalezené v prostorách
dělostřelecké rampy základny Peña Redonda (4 ks) byly identifikovány v areálech dalších
leţení – Castillejo a Valdevorrón.592 Blíţe nespecifikované nálezy čepů, nebo kratších
šípů, které byly součástí balist,593 pocházejí po jednom kusu z Valdevorrónu
a ze Saledilly.594
Pilum. O různých typech římských oštěpů pojednává M. Luik595, jenţ jeden z nich
zvaný Telamon dává do souvislosti s blíţe nespecifikovanými tábory v blízkosti Numantie.
Patrně se v těchto případech jedná o kastel Molino a legionářskou základnu Peña Redonda,
poněvadţ o nálezech této zbraně v areálech dalších vojenských zařízení vystavěných
kolem Numantie se autor nezmiňuje.596 Delší pilum z Peña Redondy bylo patrně součástí
výzbroje

římského

vojáka

z pěší
597

sedmdesáticentimetrového hrotu.

kavalerie

a

je

dochováno

v délce

U dalšího nálezu z areálu tohoto leţení nejsou

589

Dobson 2014, 65.

590

O tomto nálezu na území Numantie v mnoţném čísle vypovídá D. Peterson (2006, 16).

591

Peterson 2006, 16; Quesada Sanz 2007, 382.

592

Dobson 2008, 356.

593

Šípové střely z balist: k diskusi se zde otevírá několik interpretací. A) Alan Wilkins (2003) přiřazuje
balistám funkci šípometů aţ od počátku 2. století po Kr. (s. 33); s největší pravděpodobností by se tedy
jednalo téţ o pozdější vojenské vyuţití Valdevorrónu, zvláště s ohledem na tamní nálezy kamenných
projektilů z balist (obojí vyuţití je s ohledem na konstrukci stroje neproveditelné). B) Všichni citovaní
badatelé v souvislosti s republikánskými tábory římského vojska pojednávají o nálezech šípů či jejich
částí pouze z katapult nebo ze škorpiónů; autor mohl mylně tyto nálezy namísto ke katapultám přiřadit
k balistám. C) Jedná o čepy z balist.

594

Dobson 2008, 310–311.

595

Luik 2002, 77.

596

Luik 2002, 10–15.

597

Dobson 2008, 347.

97

A. Schulten a M. Dobson ve shodě, přičemţ interpretace M. Dobsona se v této souvislosti
namísto k oštěpu (viz předpoklad A. Schultena) váţí ke kopí, jeţ bylo patrně určeno pro
římskou jízdu; dochovaná délka předmětu představuje 11 cm598. Tyto movité doklady
republikánského věku různých tvarů a velikostí599 byly kromě táborů u Numantie
a Renieblasu zdokumentovány na dalších – obzvláště vojenských a sídlištních – lokalitách
(s. 111).

598

Dobson 2008, 355–356.

599

Pilum x hasta. Problematické je typologické zařazení některých, zvláště kratších, exemplářů tohoto typu.
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5

ARCHEOLOGICKÝCH

SHRNUTÍ

POZNATKŮ

A

UŢITÍ

METODY ANALOGIE (IBÉRIE, 3.–1. STOL. PŘ. KR.)
5.1 POČETNÍ

ZASTOUPENÍ,

DATACE,

TYPOLOGIE,

ROZLOHA,

PŮDORYS

A NEMOVITÉ PRAMENY TÁBORŮ ŘÍMSKÉHO VOJSKA

Na Pyrenejském poloostrově bylo archeology objeveno a do období římské republiky
zařazeno 52 (?) římských vojenských zařízení – 45 (?) z prostředí Španělského království
a 7 (?) z území Portugalska (tab. I–IV). Nejbohatší pramenná základna je situována
na území španělské autonomní oblasti Castilla y León v provincii Soria s leţeními
o celkovém počtu čtyřiadvaceti. Konkrétně se jedná o 7 (?) základen u novodobého města
Renieblas a o 12 táborů v blízkosti Numantie, dále o leţení Almazán, Alpanseque
(P. L. – tab. III), Medinaceli (?), Muro de Ágreda (?) a Navalcaballo (?).
Následuje Cataluña s pěti základnami: La Palma (?), Camí del Castellet de Banyoles (?)
a Tarraco (?) v provincii Tarragona; Emporion (?) a Perelada (?) v provincii Gerona.
Společenství Extremadura zahrnuje čtyři tábory v rámci tří lokalit: Cáceres el Viejo
(Cáceres), El Santo de Valdetorres (?) a El Pedrosillo (2×; obé Badajoz).
Aragón, Comunidad Foral de Navarra, Andalucía a Baleárské ostrovy pojímají po dvou
leţeních: La Cabañeta de Burgo de Ebro (?) a Los Planos de Mara (obé Zaragoza),
Los Cascajos de Sangüesa (?) a Zalbeta de Aranguren? (obé Navarra), Santo Tomé-Cerro
de las Albahacas (Jaén) a Cerro del Trigo (Granada), Ses Salines? (Mallorca) a Sanitja
(Menorca). Castilla–La Mancha, Comunidad Valenciana, País Vasco a Región de Murcia
pojímají po jedné základně: Aguilar de Anguita (P. L. – tab. I600; Guadalajara),
La Vila Joiosa (Alicante), Andagoste (Álava) a Archivel (Murcia). V Portugalsku jsou
římské tábory republikánského věku – o celkovém počtu sedmi – rozděleny do tří distriktů
s názvy Coimbra, Santarém a Évora. Nejvíce leţení bylo objeveno v Santarému
(Scallabis): Alpiarça (P. L. – tab. II), Alto dos Cacos – Almeirim (?), La Chões
de Alpompé (?) a Santarem (?). Dvě základny pojímá Coimbra: Lomba do Canho/Canho´s
(Arganil) a Antanhol (?). Jedno zařízení vydala Évora: Castelo da Lousa (Mourão).
Do pozdního 3. století př. Kr. a zároveň do období druhé punské války byla
doposud datována pouze La Palma (viz tab. I–IV). Z přelomu 3. a 2. století př. Kr. /
z časného
600

2. století

př. Kr.

patrně

pochází

Camí

del

Castellet

de

Banyoles.

Ángel Morillo (2014, 48) – na rozdíl od M. Dobsona – řadí lokality Aguilar de Anguita a Alpiarça mezi
ověřené republikánské tábory římského vojska (téţ s. 55–56; tab. I a II).
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Na přelomu 3. a 2. století př. Kr. bylo patrně vystavěno římské Tarraco, vojensky
vyuţívané ve 2. století př. Kr. Římské vojenské základny u Renieblasu a Numantie
pravděpodobně spadají do 2. a 1. (?) století př. Kr. a většinu z nich je moţno dát
do spojitosti s vojenskými operacemi P. Cornelia Scipiona Aemiliana (134–133 př. Kr.).
Historie zařízení č. I a II Renieblas (?), Aguilar de Anguita a Alpanseque je spojována
s vojevůdcem Catem (195 př. Kr.). Z období bojů mezi Lusitány a Římany (155–138
př. Kr.) pocházejí dvě leţení v El Pedrosillu. S vojenským taţením Q. Fulvia Nobiliora
v r. 153 př. Kr. byl A. Schultenem kromě Renieblasu III spojován i Almazán.601
Zaloţení a uţívání tábora La Chões de Alpompé je vymezeno 2. aţ 1. stoletím př. Kr. (?).
Výstavba základen Renieblas V (?), La Rasa (?), Cáceres el Viejo602, Los Cascajos de
Sangüesa či La Vila Joiosa603 je kladena do časného 1. století př. Kr. a zároveň do období
výbojů Quinta Sertoria. Existuje předpoklad, ţe v první polovině 2. století př. Kr byl
zaloţen římský Emporion, vojensky vyuţívaný do časného 1. století př. Kr. Do poloviny
1. století př. Kr. (?) spadá kastel Archivel, do druhé čtvrtiny aţ poloviny téhoţ století pak
Lomba do Canho´s. Z druhé poloviny 1. století př. Kr. patrně pochází Alto dos Cacos –
Almeirim. Z let 40–30 př. Kr. je doloţeno zařízení Andagoste.
Tábory dočasného charakteru (castra aestiva; viz tab. I a III) zastupují tyto
republikánské základny: č. II (?), IV a VII Renieblas, Castillejo I (?), La Rasa, La Palma
a Camí del Castellet de Banyoles,604 El Pedrosillo (1×),605 Aguilar de Anguita (?)
a Almazán606 (?). Téhoţ typu jsou leţení Valdemeda, La Poza, El Cincho, Cildá nebo
El Campo de las Cercas z augustovského období.607 Mezi základny určené k přezimování
(castra hiberna; viz tab. I) patří Renieblas I, III, V a VI, Scipionův circumvallation
s tábory římského vojska, dále kupříkladu Cáceres el Viejo608 či El Pedrosillo (1×).
Za tábory legií (tab. I) byly označeny Renieblas III a V, Castillejo III a Peña Redonda,
El Pedrosillo (1×). Trvalý charakter je připisován lokalitám Tarraco, Emporion a Tossal
601

Michael Dobson se v případě Almazánu s opatrností obrací k první čtvrtině 1. století př. Kr. (tab. I).

602

Časové zařazení tábora Cáceres el Viejo je spojeno s nálezy mincí, keramiky a broţí (Dobson – Morales
2010, 337).
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Espinosa Ruiz et al. 2014.

604

Noguera 2012, 262, 271–272.

605

Morillo Cerdán et al. 2011.

606

Morillo Cerdán 2003, 45, 47, 49–50.

607

Martín Hernández 2006, 356–357; Morillo Cerdán 2009; Martínez Velasco 2010; Póo Gutiérrez – Serna
Gancedo – Martínez Velasco 2010b; 2010c.

608

Peralta Labrador 2002, 301; Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 130.

100

de Manises (tab. I, III). Mezi stálá zařízení (tzv. castra stativa) lze zařadit legionářské
základny Herrera de Pisuerga, Astorga či León I z počátku principátu.609
Rozloha. K nejmenším se řadí kastely Molino (1,1 ha?) a Vega (1,5 ha?).
Tyto stavební struktury jen o málo převyšují na základě novodobých archeologických
výzkumů tábory Peña del Judío (2,5 ha), Alto Real (2,7 ha?) a Dehesilla (3 ha).
Po nich následují Travesadas (4 ha?), La Rasa (6 ha?), Castillejo (7 ha) a Valdevorrón
(9 ha?). Peña Redonda o rozloze 11,2 ha (?) má blízko k plošné velikosti základny
Renieblas I (12 ha) i k výměře leţení Camí del Castellet de Banyoles (11 ha)610.
Dalšími jsou Renieblas II (17 ha) a Renieblas III (45,3 ha, nebo 49 ha). Táborům Renieblas
IV (58,8–58,9 ha) a V (61,2 ha) se plošným rozsahem ţádná základna z republikánského
období na území Pyrenejského poloostrova ani vzdáleně nepřibliţuje. Doposud je neznámá
plocha zařízení č. VI a VII Renieblas a otevřená by měla zůstat i plošná velikost táborů
Scipionova obkličovacího kruhu611. Se svou rozlohou 3,5 ha náleţí mezi Dehesillu
a Travesadas auxiliární kastel El Pedrosillo.612 Podobnou rozlohu jako Travesadas má
lokalita Alpanseque (4,7 ha)613 i augustovský tábor Valdemeda s více neţ 4 ha614.
Obdobnou plochou jako Renieblas I disponuje téţ naleziště Aguilar de Anguita
(12,4 ha)615. K leţení Valdevorrón se přibliţuje se svými necelými 10 ha legionářská
základna El Pedrosillo (9,90 ha)616 a totoţná rozloha byla vyměřena u Antanholu (9 ha)617.
Z obecného hlediska lze uvést, ţe plošným rozsahem se mezi základny u Numantie
a města Renieblas řadí republikánská leţení Las Chões de Alpompé (20 ha)618,
La

Cabañeta

de

Burgo

de

Ebro

(21,5 ha)619,

Cáceres

el

Viejo

(27 ha)620,

609

Morillo Cerdán 2006, 85–86.

610

Noguera Guillén 2008, 42.

611

Velké rozdíly jsou spatřovány u interpretací rozlohy Dehesilly: 14,6 ha dle A. Schultena (Schulten 1933,
123; Dobson 2008, 372) versus ca 3 ha dle M. Dobsona a F. Moralese Hernándeze (Dobson 2008, 372).

612

Morillo Cerdán et al. 2011.

613

Morillo Cerdán 2003, 62.

614

Martín Hernández 2006, 356.

615

Morillo Cerdán 2003, 45; Gorges et al. 2009, 268.

616

Gorges et al. 2009; Morillo Cerdán 2014.

617

Morillo Cerdán 2003, 62.

618

Morillo Cerdán 2003, 63; Fabião 2006, 241.

619

Morillo Cerdán 2003, 62.

620

Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 120.
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Alpiarça (ca 30 ha),621 Navalcaballo (31 ha)622 či augustovský tábor Cildá (25 ha)623.
Plocha mnohých zařízení (Andagoste, Castelo da Lousa, La Palma, Lomba do Canho´s,
Los Cascajos de Sangüesa, Santarem…) není ve studiu podrobené literatuře uvedena.624
Půdorysy. Rané tábory římského vojska jsou ve svém půdorysném zpodobnění
velmi variabilní. Archeologické poznatky poukazují na nepravidelný (Peña del Judío,
Peña Redonda, Renieblas I?, II? a III), přibliţně oválný (Alto Real), rovnoběţníkový
(Renieblas IV), obdélníkový (La Rasa, Renieblas V), zhruba trojúhelníkový (Castillejo)
a čtvercový (kastely Molino a Vega) tvar. Nepravidelný půdorys A. Schulten dále spojoval
s leţeními Dehesilla a Valdevorrón (obr. 7a–9), současní badatelé však předpokládají jejich
čtvercový půdorys (kupř. obr. 276a).625 Nepravidelný tvar je dále charakteristický pro
republikánské základny Camí del Castellet de Banyoles626 a Aguilar de Anguita, tvar
obdélníku pro Cáceres el Viejo, Los Cascajos de Sangüesa, Navalcaballo, Antanhol (?),
Almazán627 či Alto dos Cacos – Almeirim628. Polygální půdorys byl zjištěn u obou táborů
v El Pedrosillu, dále u zařízení Alpanseque a Muro de Ágreda.629 Oválný je tvar
augustovského tábora El Cantón.630 U základen z císařského období je namnoze doloţen
tvar obdélníku. Typickým příkladem je León III – obsazený legií VII Gemina –
se zkoseným opevněním v druhé polovině leţení.631 León III se průběhem svého opevnění
podobá leţení Haltern v severním Vestfálsku632. Obdélníkovým půdorysem dále disponuje
například augustovský dočasný tábor Valdemeda (León, Castilla y León) 633 či kastel
Oberstimm (Bayern) z následujícího – claudijského – období634.

621

Fabião 2006, 111, 217.

622

Morillo Cerdán 2003, 65.

623

Morillo Cerdán 2006, 84.

624

Aquilué 2006, 245; Fabião 2006, 229, 245–246, 279; Morillo Cerdán 2006, 82.

625

Konečné závěry musí přinést další bádání (kupř. s. 153–154).

626

Noguera Guillén 2008, Fig. 10.

627

Ulbert 1984; Abb. 6; Johnson 1987, 250; Morillo Cerdán 2003, 49, 58, 62–65.

628

Pimenta – Mendes – Henriques 2014, Fig. 26.

629

Morillo Cerdán 2003, 62, 64; Morillo Cerdán et al. 2011.

630

Morillo Cerdán 2006, 84.

631

Morillo Cerdán – García Marcos 2004, Fig. 6; Morillo – García-Marcos 2005, Fig. 2; Morillo Cerdán –
Martín Hernández 2005, Fig. 5.

632

Webster 1969, Fig. 37a; Johnson 1987, Abb. 176.

633

Martín Hernández 2006, 356–357.

634

Johnson 1987, Abb. 180.
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Příkopy nebyly v blízkosti Scipionova obkličovacího kruhu635 ani u táborů v okolí
Numantie, na rozdíl od mnohých leţení ze stejného historického období (viz níţe),
archeologicky doloţeny. Těmito defenzivními prohlubněmi nebyla patrně zesílena ani
obrana leţení Aguilar de Anguita a El Pedrosillo.636 Příkop typu fossa fastigata
s trojúhelníkovým půdorysem je doloţen například u republikánských táborů Los Cascajos
de Sangüesa, Ses Salines637 a La Vila Joiosa638. Jejich četnější zastoupení je patrné
u základen pozdějšího období: León I (León),639 El Cantón a El Cincho (obé Cantabria),640
El Campo de las Cercas (Cantabria)641 nebo Baños de Bande (Ourense)642.
Příkopové ohrazení s půdorysem tvaru podkovy bylo zkoumáno na lokalitě Cotero
del Medio (Luena, Cantabria)643, příkopy obou půdorysů (V a U) byly identifikovány
u Cáceresu

el

Viejo644

a

Alpiarçy.645

Příkopová

ohrazení

s dvojitým

trojúhelníkovým půdorysem vydaly La Cabañeta de Burgo de Ebro646 a Antanhol647,
rovněţ augustovská zařízení Cildá (Cantabria) a Astorga (León)648. U leţení Cildá byly
konkrétně identifikovány dva typy příkopů: fossa fastigata a fossa punica.649
Dvojitým blíţe nespecifikovaným příkopovým ohrazením byla opatřena téţ legionářská
základna Rosinos de Vidriales (Zamora) z přelomu vlády císařů Augusta a Tiberia.650; jiná
sdělení tuto lokalitu spojují s příkopem typu fossa fastigata651. Rozměry příkopových
635

Římský circumvallation a jeho interpretace v souvislosti s existencí příkopového ohrazení, resp. příkopů,
je součástí knihy M. Dobsona (2008, 401).

636

Gorges et al. 2009, 277–278; Morillo Cerdán et al. 2011.

637

Sabugo Sousa 2007, 35.

638

Morillo Cerdán 2003, 66.

639

Morillo Cerdán 2006, 86.

640

Martínez Velasco 2010, 447, Fig. 1; Póo Gutiérrez – Serna Gancedo – Martínez Velasco 2010a, 278.

641

Póo Gutiérrez – Serna Gancedo – Martínez Velasco 2010b, 267.

642

Sabugo Sousa 2007, 35.

643

Toto naleziště společně s leţením El Cantón a dalšími (viz s. 108) pochází z období tzv. kantabrijských
válek (29–19 př. Kr.).

644

Novější pramen uvádí u obou příkopů (vnitřního a vnějšího) tábora Cáceres el Viejo půdorys tvaru
písmene V (Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 123).

645

Sabugo Sousa 2007, 35–36.

646

Sabugo Sousa 2007, 36.

647

Morillo Cerdán 2003, 62.

648

Morillo Cerdán 2006, 84–85.

649

Póo Gutiérrez – Serna Gancedo – Martínez Velasco 2010c, 320, Figs. 4–6.

650

Morillo Cerdán 2006, 85.

651

Sabugo Sousa 2007, 35.

103

ohrazení v posloupnosti šířka x hloubka jsou známy z republikánských lokalit:
Cáceres el Viejo (3 a 4 × 2,2 m; vnitřní trojúhelníkový příkop) a (1–1,7 × 0,7 m;652
vnější příkop stejného půdorysu),653 Los Cascajos de Sangüesa (10 × 2 m), Ses Salines
(3,2 × 3,5 m)654 a Almazán (2,8 × 1,6 m)655.
U letních a zimních táborů republikánského vojska v okolí Numantie se podařilo
zdokumentovat dvojité opevnění ze čtvercových či nepravidelných kamenů, vyplněné
kamenitým a hlinitým materiálem. U leţení dočasného charakteru byla identifikována šířka
takovéto hradby v rozmezí od 2 do 3 m (Renieblas IV a VII, La Rasa), u základen
stálejšího typu od 1,75 m (Renieblas I) do 4 m (Renieblas III, Dehesilla?,
Peña Redonda). Pouze v jednom případě je doloţena šířka 4,4 m (Renieblas V).
Nejčastěji byla změřena třímetrová šíře opevnění (Renieblas III, IV a VI). Původní šířka
hradby u základny Castillejo (dvě fáze) se předpokládá více neţ 5,5 m. Stavební technika
emplecton byla dále uplatněna u opevnění o dochované šíři 3,7–4 m v Cáceresu el Viejo656
a podobná konstrukce je spojována s hradbou o doloţené šířce 1,8–2,5 m v El Pedrosillu;
její jádro však netvořila zemina, pouze kameny657. Hradební konstrukce sestávající ze tří
opevňovacích linií o celkové šířce 3,3 m byla identifikována pouze u Renieblasu VI.
Schematická podoba vojenských fortifikací je vyobrazena na sloupu císaře Traiana
(zvláště obr. I, II, XIII, XIV, XV).
Výstavba stráţních věţí, které nebyly součástí vstupních bran, je doloţena u táborů
Renieblas II (?)658, III, V a VI. Průběh Scipionova obkličovacího kruhu doposud vydal
relikty několika stráţních věţí – o celkovém počtu čtrnácti (?). Sedm z nich lze přiřadit jak
k obléhací linii, tak k leţením Castillejo III (3×), Peña del Judío (1×), Peña Redonda (2×)
a Travesadas (1×), neboť průběhy jejich opevnění opatřené stráţními věţemi se kryjí právě
s linií Scipionovy hradby. Novodobými badateli byla do celkového plánu začleněna pouze
jedna stráţní věţ – tzv. Peñas Altas (tab. I; obr. XVI); v této studii se nachází pod č. 83
(např. obr. 276a). Nejdůleţitější poznatky čerpáme z výše předeslaných základen č. III a V

652

Dřívější výzkum uvádí rozměry vnějšího příkopu 2 × 1,3 m (Abásolo Álvarez – González Fernández –
Mora Serrano 2008, 120).

653

Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 120, 123.

654

Morillo Cerdán 2003, 63, 66.

655

Dobson 2013, 229.

656

Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 120, 122, 124.

657

Gorges et al. 2009, 268; Morillo Cerdán et al. 2011, 68.

658

Dobson 2008, 132.
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Renieblas, u nichţ došlo k identifikaci většího počtu stráţních věţí podél vnitřní linie
(jejich) opevnění (obr. 27, 29).

Vstupy
Vstupy – respektive brány – byly identifikovány u všech táborů Renieblas (I–VII),
dále u leţení Castillejo (?), Dehesilla (?), La Rasa, Peña Redonda a Valdevorrón (?).659
Tyto archeologickým výzkumům podstoupené vstupní konstrukce je moţno rozdělit
do pěti kategorií: Jednoduché vstupy bez věţí (Renieblas I, II, V, VI, Castillejo?,
Dehesilla?, Peña Redonda), dovnitř orientované jednoduché vstupní brány opatřené
flankovacími věţemi (Renieblas II?, III, IV?, Travesadas?, Valdevorrón?)660, dvojité brány
s vnitřními flankovacími věţemi (Castillejo II); brány typu titulum (Renieblas IV, VI a VII,
La Rasa, Peña Redonda?). V jednom případě je doloţena existence brány se čtvercovými
pozorovatelnami o základně 3 m (Peña Redonda).
V Cáceresu el Viejo byly zkoumány relikty věţí brány principalis sinistra s rovněţ
téměř čtvercovým půdorysem (3,8 × 4 m).661
Brány typu clavicula (obr. XIII) doposud nebyly na Pyrenejském poloostrově
u ţádného vojenského zařízení z období římské republiky patrně identifikovány,662 přesto
je jejich existence v tomto historickém období archeologicky – byť pouze ojediněle –
doloţena. Příkladem můţe být jedna z bran Caesarova tábora (C), jenţ byl součástí
severovýchodní linie vnějšího obkličovacího kruhu v Alesii. Zajímavostí je, ţe tento
dovnitř zatočený vstup střeţilo zároveň titulum.663 Výstavba bran typu clavicula byla
naopak namnoze uplatněna u mnohých vojenských zařízení z období kantabrijských válek
v provincii Cantabria: Dvěma aţ třemi dovnitř zatočenými branami bylo pravděpodobně
opatřeno opevnění letního tábora El Cincho,664 blíţe neurčeným počtem těchto bran

659

Dobson 2008.

660

Ve svém souhrnu M. Dobson (2008, 412) s tímto typem římské brány spojuje pouze Renieblas III.

661

Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 128.

662

Některé prameny (Schulten – Florance 1908, 130–132; Morillo Cerdán 2003, 52) publikují bránu typu
clavicula u Peña Redondy (1×; západní porta praetoria). Novější pramen (Dobson 2008, 412) o tomto
typu brány u ţádného z táborů vystavěných v okolí Numantie však nepojednává.

663

Fields 2014, 50, 61.

664

Martínez Velasco 2010, 446–448.
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disponovala legionářská základna Cildá665. Jedna brána typu clavicula směřující ven
z opevnění byla odhalena u leţení La Garita666 či na nalezišti La Espina del Gallego667.
Minimálně pět dovnitř zatočených vstupů je doloţeno u tábora El Campo de las Cercas,668
dvě brány téhoţ typu byly identifikovány u leţení El Cantón669. Zdařilá je schematická
ukázka jedné takovéto vstupní brány na reliéfu Traianova sloupu (obr. XIII).
Titula byla objevena a měření podstoupena u leţení č. IV, VI, VII Renieblas
a La Rasa. Jejich délka ve většině případů představovala 9–10 m, šířka 2,6–3,6 m.
Analogie se můţe týkat pouze šířky příkopku brány quintana dextra tábora
Cáceres el Viejo (2,7 m), poněvadţ jeho doloţená délka je přibliţně poloviční (4,7 m).670
Zdvojená titula byla identifikována v El Pedrosillu671 a u Almazánu (?)672.
Průzkumu podstoupené titulum v El Pedrosillu o rozměrech 3 × 2 × 1,5 m se svou
hloubkou (1,5 m) přibliţuje hloubce zkoumaného příkopku brány quintana dextra
základny Cáceres el Viejo (1,2 m).673

Vnitřní areály
Informace níţe představené se váţí pouze k římským vojenským základnám na území
Španělska, u nichţ byl rozbor formálních charakteristik – podléhající míře prozkoumanosti
– moţný. Největší vypovídací hodnota byla zjištěna u táborů č. III a V Renieblas,
Castillejo (černá fáze) a Peña Redonda. Areály praetoria, fora a quaestoria byly podrobně
zdokumentovány nejen v Renieblasu III a V, u Peña Redondy nebo v Castilleju III, ale také
v Cáceresu el Viejo či u Leónu;674 praetorium bylo dále identifikováno a archeologickým

665

Morillo Cerdán 2006, 84; Póo Gutiérrez – Serna Gancedo – Martínez Velasco 2010c, 310.

666

Fernández Acebo – Martínez Velasco 2010, 240, 242–243.

667

Póo Gutiérrez – Serna Gancedo – Martínez Velasco 2010d, 284, 286.

668

Póo Gutiérrez – Serna Gancedo – Martínez Velasco 2010b, 264, 266–267.

669

Póo Gutiérrez – Serna Gancedo – Martínez Velasco 2010a, 276–278.

670

Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 129.

671

Gorges et al. 2009, 268, 276; Morillo Cerdán et al. 2011, 59–60, 64–65, 69.

672

Morillo Cerdán 2003, 49.

673

Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 129; Gorges et al. 2009, 276.

674

Ulbert 1984; Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008; Dobson 2008. Tábor León I –
v němţ sídlila Legio VI Victrix – byl vystavěn v období tzv. „Ozbrojeného míru―, vymezeného lety
19 př. Kr.–15 po Kr. (Morillo Cerdán 2009).
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průzkumům podstoupeno kupříkladu na lokalitě Lomba do Canho´s675 a u leţení Castillejo
I (?).
Archeologickému bádání byly podstoupeny tři typy kasárenských bloků:
trojitá contubernia podkovovitého půdorysu (Renieblas I, III a V, Castillejo II a III);
dvojitá contubernia protáhlého tvaru (Renieblas VI, Castillejo III, Molino, Peña Redonda)
a jednoduchá contubernia protáhlého půdorysu (Renieblas V).
Intervallum bylo identifikováno a archeologickému výzkumu podstoupeno
na plochách základen č. I, III, V a VI Renieblas, Castillejo a Peña Redonda. Jejich šířka
se pohybovala v rozmezí od 3–6 m (Renieblas VI) do 29 m (Renieblas III), přičemţ
podobná šíře byla změřena u Renieblasu I (15–20 m) a u Peña Redondy (12–25 m).
Největší šířky dosahovalo intervallum tábora č. III Renieblas (25–29 m), k němuţ
se moţná po dalších terénních zjištěních bude moci svou šíří přiřadit týţ prostranství
v Castilleju III. Intervallum bylo výzkumu podstoupeno i v El Pedrosillu.676
V areálech legionářských základen z období římské republiky byly dále
identifikovány a archeologicky zkoumány obzvláště:
●

průběhy ulic – via praetoria a via principalis (Renieblas III a V, Castillejo III,
Peña Redonda, Cáceres el Viejo), via quintana (Renieblas III a V, Peña
Redonda, Cáceres el Viejo), via decumana (Peña Redonda) a via sagularis
(Castillejo III, Peña Redonda);

●

domy vyšších důstojníků – tzv. tribunů (Renieblas III a V, Castillejo III,
Peña Redonda, Cáceres el Viejo);

●

tabernae (Renieblas III, Cáceres el Viejo).

Mezi další zkoumaná prostranství spadá mimo jiné triclinium (Renieblas III a V,
Peña Redonda), horreum (Renieblas V, Castillejo III, Peña Redonda?, Cáceres el Viejo)
či fabrica (Renieblas III, Peña Redonda).677 Latríny a koňské stáje byly objeveny pouze
zřídka (Renieblas III), stejně jako ustájení pro slony (Renieblas III?) a kamenná ohniště
(Peña Redonda). Existence kamenné studny je spojována s Renieblasem V.678

675

Fabião 2006, 116, Fig. 2.

676

Morillo Cerdán et al. 2011, 63.

677

Ulbert 1984; Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008; Dobson 2008.

678

Dobson 2008.
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Nápadná podobnost je sledována u odkrytých základů domů tribunů v Renieblasu
V679 a Cáceresu el Viejo680.
Větší počet materiálních dokladů vydaly i první tábory legií z augustovského
období, kupříkladu Astorga, Herrera de Pisuerga a León I.681
Stanové příbytky římským vojákům slouţily v táborech č. II, IV a VII Renieblas,
Castillejo I a La Rasa. Stejné závěry vyplývají i z průzkumu lokalit La Palma
a El Pedrosillo, v souvislosti s nálezy stanových kolíků,682 téţ z výzkumu lokality
Lomba do Canho´s, s níţ se pojí nález jednoho exempláře683. Existence těchto
jednoduchých obydlí se předpokládá i v Cáceresu el Viejo684 (ilustrační schéma horních
částí stanů viz obr. XIV).

Obléhací opevnění
Římští vojevůdci se v tomto (raném) období uchylovali k výstavbě obléhacích opevnění.
Kromě Scipionova kruhu obkličujícího Numantii se kupříkladu jedná o stavební komplex
vybudovaný kolem kantabrijské osady La Espina del Gallego v severním Španělsku685.
Jeho součástí jsou římské vojenské tábory Cildá, El Campo de las Cercas a El Cantón
z období kantabrijských válek.686 Na rozdíl od Scipionovy obléhací hradby je tento
circumvallation pro své náleţitosti přirovnáván k obléhacímu komplexu v Alesii687.
Prameny literární i archeologické povahy nás dále v této souvislosti zpravují
o římském obléhání Entremontu (2. stol. př. Kr.)688, Gergovie (52 př. Kr.)689 apod.

679

Dobson 2008, Fig. 116.

680

Ulbert 1984, 28, Abb. 7.

681

Morillo Cerdán 2006, 85–86; Morillo Cerdán – García Marcos 2009.

682

Gorges et al. 2009, 274–276; Noguera 2012, 275.

683

Fabião 2006, 116, Fig. 4.

684

Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 120.

685

Póo Gutiérrez – Serna Gancedo – Martínez Velasco 2010d.

686

Cildá a El Campo de las Cercas jsou povaţovány za tábory legií, El Cantón byl auxiliární základnou
(Morillo Cerdán 2006, 84, Abb. 2; 2009, Fig. 1).

687

Morillo Cerdán 2006, 84.

688

Goldsworthy 2007, 187.

689

Fields 2014.
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5.2 ARTEFAKTY MOVITÉHO CHARAKTERU Z VOJENSKÝCH NALEZIŠŤ
S tábory u Numantie a novodobého města Renieblas jsou kromě níţe uvedených artefaktů
spojeny ţelezné relikty dveřní konstrukce a oltáře neboli arae.690 Táţ naleziště naopak
nevydala kupříkladu meče typu gladius Hispaniensis a falcata či konstrukční části
dělostřelecké artilerie691; na jiných vojenských lokalitách republikánského věku jsou však
tato militaria doloţena (viz níţe). S leţeními Renieblas nejsou spojeny ani nálezy
dělostřelecké munice.
Mince. Římská vojenská zařízení z okolí Numantie poskytla jiţ v první polovině
20. století více neţ dvě stovky místních a importovaných mincovních exemplářů692.
Tato rozsáhlá sbírka s převaţujícím výskytem asů se pojí zejména s lokalitami Renieblas V
a Peña Redonda.693 Větší počet římských mincí (asů) je spojen s Renieblasem III.
Několik zveřejněných kusů (21 Asses a 1 Ae) z areálů leţení Scipionovy obléhací hradby
(kolem Numantie) zůstává neověřených.694 Chronologii, typologii, rozměry, váhu
mincovních platidel, téţ kupříkladu názvy iberských mincoven váţící se k táborům
Renieblas a k leţením okolo Numantie poskytují řádky M. Dobsona a F. Moralese (s. 40).
Více neţ tři stovky mincovních exemplářů s převaţujícím výskytem iberských a římských
asů byly objeveny v Cáceresu el Viejo; významný soubor zde dále zastupují kupříkladu
římské denáry z počátku 1. století př. Kr.695 Velké mnoţství těchto artefaktů z různých
historických období uchovávala La Palma;696 v nálezovém fondu jsou z většiny zastoupeny
mince tzv. hispánsko-kartaginské a římské republikánské697.
Keramika. Bohatý soubor keramického inventáře poskytly zejména legionářské
základny č. III a V Renieblas. Na ploše leţení Renieblas I byl naopak objeven pouze jeden
exemplář. Výrobky z tohoto materiálu jsou dále spojeny s tábory kolem Numantie.
Zdejší nálezové kontexty vydaly fragmenty kampánské a domácí hrubé698 keramiky,
690

Dobson 2014, 74–75.

691

Potvrdí-li se, ţe s prostranstvím Saledilla a s táborem Valdevorrón jsou namísto čepů spojeny nálezy šípů
(s. 97).

692

Dobson – Morales 2010, 323.

693

Dobson 2008, Tab. 1A; Dobson – Morales 2010, Tab. 2.

694

Dobson 2008, Tab. 1B; Dobson – Morales 2010, Tab. 2.

695

Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 118, 129–141, Cuadro 1.

696

Noguera 2012, 276–277.

697

Noguera Guillén 2008, Figs. 7, 8.

698

Hrubá keramika římské provenience je doloţena zřídka (kupř. z leţení Peña del Judío; Dobson 2008).
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terry sigillaty a amfor. S kampánskou blíţe nespecifikovanou keramikou jsou kupříkladu
spojována leţení Renieblas III a V, Cáceres el Viejo.699 Amfory tzv. „cylindrického
typu―700 jsou doloţeny z Renieblasu V (?) a z Numantie; hrubá keramika a amfory
se mimo jiné pojí s tábory La Rasa, Peña del Judío a Cáceres el Viejo701. Totoţným
razítkem byly opatřeny amfory z Renieblasu III (1 ks) a Kartága (téţ s. 77). Amfory typu
Dressel 1 pocházejí z leţení kolem Numantie (Castillejo, Dehesilla, Peña Redonda,
Valdelilo), z Renieblasu,702 jakoţ i z tábora Alto do Cacos – Almeirim703. Analogie lze
dále vysledovat u řecko-italických amfor, jeţ byly vyzvednuty na plochách leţení v okolí
Numantie (Castillejo, Peña Redonda, Valdevorrón) a v Renieblasu,704 La Palmě705 nebo
na nalezišti Camí del Castellet de Banyoles706. Velké mnoţství keramických fragmentů
v podobě iberských amfor poskytla La Palma, pro níţ je zároveň charakteristická absence
tzv. kampánské keramiky typu A, která se vyznačuje černou barvou a glazovaným
povrchem;707 tento typ keramiky je naopak doloţen kupříkladu z Numantie či z iberské
osady Castellet de Banyoles708. Iberská keramika se dále pojí s táborem Camí del Castellet
de Banyoles, téţ se stejnojmennou osadou.709

Militaria
Bohatou pramennou základnu zastupují nálezy militarií, obzvláště typu pilum. Tyto movité
doklady republikánského věku různých tvarů a velikostí uchovávaly legionářské základny
č. III a V Renieblas, Castillejo a Peña Redonda, dále kastely Molino a Vega či keltiberské
město Numantia.710 Tyto a další artefakty jsou namnoze spojeny téţ s lokalitami sídlištního
a funerálního charakteru (viz níţe).

699

Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 118; Dobson 2008.

700

Tak zvané „ánforas tipo Campamentos Numantinos – CC.NN― (Dobson 2008, 34).

701

Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 118.

702

Luik 2002, Tab. 7.

703

Fabião 2014, 265, Fig. 9.

704

Luik 2002, Tab. 7.

705

Noguera 2012, 273.

706

Noguera Guillén 2008, Fig. 11.

707

Noguera 2012, 273.

708

Noguera Guillén 2008, Fig. 11b.

709

Noguera Guillén 2008, Fig. 11.

710

Bishop – Coulston 2006; Dobson 2008.
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Ke stejnému typu se řadí pila z nalezišť711 Grad/Šmihel, Entremont a Kranj se špicí
ve tvaru šipky a s plochým řapem (obr. XIX). Tyto typy hrotů pocházejí rovněţ
z Caminrealu a Valencie, analýze podlehly týţ relikty z Renieblasu. Pila s rovným ostřím
se mimo jiné pojí s Peña Redondou a Alesií (obr. XIX). K dalším objevům se řadí pila,
jejichţ hlavice byly opatřeny zpětným háčkem neboli protihrotem, přičemţ významnými
místy nálezu jsou Renieblas a Alesia, jakoţ i starší lokality s názvy Castellruf, Ephyra
a Talamonaccio.712 Pilum s ohnutým a deformovaným hrotem pochází z římského
vojenského leţení Alto dos Cacos – Almeirim,713 pilum s ohnutým hrotem bylo nalezeno
v Numantii (obr. XIX). Doloţena jsou masivní i slabá pila. Některé příklady z leţení
Castillejo a Renieblas ukazují, ţe hlavice slabších a zároveň lehčích zbraní byly oproti těm
silnějším aţ o dvě třetiny kratší.714 Republikánská pila dále poskytly lokality Bordegassos,
La Almoina, Langa de Duero,715 Osuna, Pontón de la Oliva, Cáceres el Viejo
či Montefortino (obr. XIX). Jedny z nejstarších dokladů této zbraně o blíţe neurčeném
počtu pocházejí z výše uvedeného naleziště Castellruf; tato militaria byla masivního
charakteru a chronologicky zařazena do pozdního 3. století př. Kr.716 Stejně stará masivní
pila o počtu více neţ šesti desítek uchovávaly lokality Grad/Šmihel717 a Talamonaccio718.
Naleziště se zbraněmi typu pilum catapultarium jsou představena níţe (s. 114).
Někteří badatelé se domnívají, ţe největší sbírku raných římských oštěpů patrně uchovává
právě Španělské království.719 Významná sbírka galských a římských artefaktů vojenského
charakteru pochází z Alesie.720
Pozůstatky kopí byly objeveny na těchto lokalitách: Numantia, Renieblas III a V,
Alto Real (1 ks), Peña Redonda (2 ks), Valdevorrón (3 ks), Cáceres el Viejo a Caminreal
(obr. XX). Další relikty jsou doloţeny z La Palmy721 či z Alesie (Mont-Réa)722.

711

Geografické umístění předkládaných lokalit je součástí kap. 2 a 3, pokud není uvedeno jinak.

712

Bishop – Coulston 2006, 52–53.

713

Pimenta – Mendes – Henriques 2014, 256, Figs. 22, 23.

714

Bishop – Coulston 2006, 53.

715

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 69, 71.

716

Bishop – Coulston 2006, 48, 52–53; Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 69, Figs. 2, 4.

717

Kmetič – Horvat – Vodopivec 2004, 291.

718

Horvat 2002, 130–131; Bishop – Coulston 2006, 52.

719

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 71.

720

Musil 1998, 48; Fields 2014.

721

Noguera 2012, 275.

722

Penrose 2007, 138.
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Iberský meč typu falcata byl identifikován na lokalitách Cáceres el Viejo
a Caminreal.723 Relikty mečů typu gladius Hispaniensis pocházejí z těchto nalezišť:
Alesia, Alfaro, Caminreal, Délos, Giubiasco (oblast Bellinzona, švýcarský kantón Ticino),
Grad/Šmihel, Vrhnika;724 téţ z nalezišť Azaila či Cerro de las Balas (bitva u Mundy?)725.
Důleţitý soubor mečů – typově zařazených mezi galské La Tène I a hispánské – byl
objeven na lokalitě La Azucarera.726 Dýky, popřípadě jejich dochované části (obr. XXI)
jsou doloţeny z těchto lokalit: Renieblas, Castillejo, Cáceres el Viejo, Caminreal,
Oberaden, Titelberg (Lucembursko), Taranto (?) či Alesia.727
Náboje do praků (obr. XXII) z pálené hlíny jsou spojeny s tábory u Numantie,
hliněná (blíţe nespecifikovaná) munice prakovníků se pojí s nalezištěm Saledilla.
Olověné střelivo z této zbraně pochází z bitevních polí Baecula (?), Andagoste728, Cerro de
las Balas,729 El Pedrosillo730; dalšími nalezišti jsou Renieblas V, La Palma (12 ks)731, Camí
del Castellet de Banyoles (23 ks)732, Alesia (Caesarův tábor C)733 nebo Perugia (obr. XXII).
Nálezy praků se pojí s obléháním města Gergovia.734 Lukostřelecké hroty šípů jsou
doloţeny z Valdevorrónu a Vegy? (obecně viz obr. XXII), téţ ze Saledilly.
Čepy, nebo krátké šípy z římské artilerie (autorčiny interpretace viz s. 97) jsou
po jednom exempláři známy ze Saledilly a z Valdevorrónu. Místo zvané Mahdia (Tunisko)
vydalo ojedinělý nález vraku lodi. Jeho součástí byla »sbírka« reliktů římských šípometů
v podobě kruhových podloţek pod torzní pruţiny z první poloviny 1. století př. Kr.735

723

Bishop – Coulston 2006, 56.

724

Bishop – Coulston 2006, 56, Fig. 25.

725

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 69.

726

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 69.

727

Bishop – Coulston 2006, 56–57.

728

Morillo Cerdán 2006, 82.

729

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 73, 75.

730

Morillo Cerdán et al. 2011, 67–68.

731

Noguera 2012, 275, Fig. 10.

732

Noguera Guillén 2008, 42, Fig. 13.

733

Fields 2014, 86.

734

Reddé 2006, 74.

735

Wilkins 2003, 26; Bishop – Coulston 2006, 58. Autoři M. C. Bishop a J. C. N. Coulston (2006, 58) se
k téţe dataci (konkrétně k „první třetině 1. století př. Kr.―) uchylují u zde citovaných nálezů z lokalit
Azaila, Caminreal a Ephyra.
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o vnitřním průměru 41 aţ 85 mm.736 Táţ militaria ze stejného historického období byla
objevena na lokalitách Azaila (94 mm)737 a Ephyra (obr. XXIV).738 Obdobná podloţka
o průměru otvoru 13 cm pochází z naleziště Sunion v Řecku, její datace spadá do 3. století
př. Kr.739 Lokality Emporion740 a Caminreal jsou spojeny s relikty škorpionů v podobě
čelní ţelezem pokryté konstrukce a početně blíţe neurčených podloţek, zhotovených
z bronzu, jejichţ původní místo spočívalo právě pod torzními pruţinami;741 u konkrétního
příkladu z Caminrealu je zmíněna pruţina o průměru 84 mm742. Z Caminrealu jsou známy
i další ţelezné konstrukční části scorpia.743 Nález ţelezné katapulty je spojován
s Gergovií.744 Dělostřelecká munice v podobě kulatých kamenných projektilů z balist
je archeologicky doloţena z táborů u Numantie (Castillejo, Peña Redonda, Valdevorrón),
z Cáceresu el Viejo i z okolí Athén,745 téţ z Avarica746. Váha této munice z leţení
u Numantie (436 a 872 g, ca 1,3 a 4,36 kg; viz obr. XXIV)747 je zanedbatelná oproti váze
týţ nábojů nalezených na území Kartága (13 kg, 26 kg, a dokonce 39 kg)748 či v Cáceresu
el Viejo (od ca 13,5 do ca 38,36 kg)749. Další nálezy kamenných dělostřeleckých nábojů
byly identifikovány na lokalitách Numantia, Azaila, Arcobriga, Osuna či Calahorra,750 téţ
na nalezištích Alto dos Cacos – Almeirim751 a Tossal de Manises (viz níţe). Ţelezné hroty
šípů pyramidálního tvaru pouţívané římskými škorpiony byly objeveny v Alesii, další

736

Wilkins 2003, 25–26, Fig. 11.

737

Ve spojitosti s výboji Quinta Sertoria (Wilkins 2003, Fig. 11).

738

Bishop – Coulston 2006, 58.

739

Wilkins 2003, Fig. 11.

740

Tyto artefakty z naleziště Emporion nejspíše spadají do 2. století př. Kr. (Bishop – Coulston 2006, 58).

741

Wilkins 2003, 25. Další badatelé v souvislosti s lokalitami Azaila, Caminreal a Emporion vypovídají
o pozůstatcích katapultů (Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 73), v případě naleziště Emporion
jsou téhoţ smýšlení M. C. Bishop a J. C. N. Coulston (obr. XXIII).

742

Wilkins 2003, Fig. 10.

743

Wilkins 2003, Fig. 10.

744

Reddé 2006, 74.

745

Bishop – Coulston 2006, 58–59.

746

Fields 2014, 41.

747

Váha uvedená v řeckých minách byla přepočtena dle A. Wilkinse (2003, 7).

748

Wilkins 2003, 17.

749

Bishop – Coulston 2006, 59. Váha v minách byla přepočtena dle A. Wilkinse (2003, 7).

750

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 73; archeologické prameny vypovídají o více neţ třech
stovkách kamenných nábojů z Calahorry.

751

Pimenta – Mendes – Henriques 2014, 278–279, Fig. 24.
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škorpionové hroty šípů jsou známy z Avarica.752 Katapultové šípy – tzv. pilum
catapultarium – se stejným tvarem hrotu pocházejí ze Šmihelu753, z táborů kolem
Numantie či z Cáceresu.754 Relikt téhoţ typu (pilum catapultarium) je dále spojován
s leţením La Palma,755 s bitevním polem El Pedrosillo756 či s nalezištěm Pico Jano
(Cantabria)757. Kamenné dělostřelecké projektily Kartaginců datované do pozdního
3. století př. Kr se řadí k lokalitě Tossal de Manises a zároveň k prvním dokladům o pouţití
metacích torzních strojů na Iberském poloostrově ve spojitosti s Hannibalovými výboji
proti Římanům.758
Jezdecké ostruhy se pojí s několika tábory u Numantie a s Cáceresem (obr. XXVII),
téţ s Renieblasem III.
Přilby zastupující tzv. hispánsko-chalkidský typ (5.–3. století př. Kr.) jsou kromě
Castilleja a Numantie spojovány kupříkladu s nekropolemi: Muriel de la Fuente (Soria),
Aranda de Moncayo (Zaragoza), La Osera (Ávila) či Los Canónigos (Cuenca).759
Do pozdního 3. aţ časného 2. století př. Kr. se řadí římské přilby objevené na lokalitě
Quintana Redonda (Soria) či na nalezišti Peñas Barbadas (Castellón).760 Přilba typu
Montefortino keltského původu pochází převáţně z římských sídlištních kontextů –
s největší koncentrací v severocentrální a severovýchodní části Španělska – a z iberských
nekropolí, koncentrovaných především v jihovýchodní a ojediněle v severovýchodní části
země.761 Významnými místy nálezu jsou například iberská funerální naleziště Cabecico del
Tesoro (Murcia), Castellones de Ceal (Jaén) či Pozo Moro (Albacete) s více neţ šedesáti
kusy;762 jejich datace je namnoze kladena do druhé poloviny 3. a do časného 2. století
př. Kr763. Nálezy přileb typu Buggenum (pol. 1. století př. Kr.) jsou spojovány převáţně
752

Fields 2014, 41, 72.

753

Bishop – Coulston 2006, 58.

754

Kmetič – Horvat – Vodopivec 2004, 299–300, Fig. 20. Pyramidální tvar vyobrazeného hrotu z Cáceresu
je oproti hrotům z Numantie méně výrazný (obr. XXIV).

755

Noguera 2012, 275.

756

Morillo Cerdán et al. 2011.

757

Serna Gancedo – Gómez Casares 2010, 128, 132–133.

758

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 73, 79–80.

759

Graells i Fabregat – Lorrio Alvarado – Pérez Blasco 2015, 99, Fig. 8.

760

Quesada Sanz 1997, Fig. 7; Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, Fig. 2.

761

Quesada Sanz 1997, Fig. 8.

762

Quesada Sanz 1997, Fig. 7; Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 71.

763

Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, 71.
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s římskými sídlištními kontexty a výhradně s jihozápadní částí Iberského poloostrova
a s údolím řeky Ebro.764 Z portugalských lokalit lze uvést kupříkladu Castelo de Aljezur
(Algarve) a Cabezo de Vaiamonde (Alemtejo), téţ naleziště Alcaracejos (Córdoba).765
Další nálezy těchto artefaktů jsou známy například z lokalit Lacimurga (Badajoz),
Mesas do Castelinho (Beja) či Piquete de la Atalaya (Zaragoza).766 Přilby obou typů
(Montefortino a Buggenum) jsou dále spojovány s Caesarovými výboji v Galii.767
Existuje předpoklad, ţe přilba typu Montefortino byla římskými vojáky republikánské
doby pouţívána nejhojněji.768
Části opasků opatřené dekorativními ornamenty jsou známy z Castilleja,
Renieblasu III i z Cáceresu el Viejo (obr. XXVI).
Ţelezná část římské sekery zvané dolabra pochází z římského tábora Alto dos
Cacos – Almeirim,769 jakoţ i z Alesie, nebo Gergovie.770 Lorica segmentata (?) se pojí
s vojenským nalezištěm El Pedrosillo771.
Ţelezné hřeby z obuvi římských vojáků (tzv. caligae) byly objeveny v Grocianě
Piccola, týţ artefakty jsou spojeny s Alesií, Gergovií či s bitevním polem Baecula.772
O výstroji a výzbroji římských legionářů podrobně pojednává mimo jiné
D. Peterson.773 Prostřednictvím jím shromáţděné fotografické dokumentace jsme
obeznámeni s rekonstrukcemi přilby typu Montefortino, krouţkové zbroje včetně
ozdobného opasku, jakoţ i s předpokládanou původní podobou římského republikánského
oštěpu, meče, oválného štítu apod.774
Archeologicky jsou doloţeny ţelezné kolíky různých tvarů a velikostí.
Ty, které byly určeny ke vztyčování stanových příbytků, poskytla naleziště č. III (?), IV,

764

Quesada Sanz 1997, 159, Fig. 8.

765

Quesada Sanz 1997, Fig. 7; Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, Fig. 2.

766

Quesada Sanz 1997, 159.

767

Fields 2014, 28–29.

768

Peterson 2006, 17.

769

Pimenta – Mendes – Henriques 2014, Fig. 22.

770

Fields 2014, 46.

771

Gorges et al. 2009, 274.

772

Bernardini et al. 2015, 1522, Fig. 4.

773

Peterson 2006.

774

Peterson 2006, 14–19.
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V (?) a VII Renieblas, La Palma775, El Pedrosillo776, stejně jako lokality z období
kantabrijských válek – kupříkladu La Loma a La Muela777. Blíţe nezařazené artefakty
tohoto typu pocházejí z leţení kolem Numantie778 a z naleziště Cáceres (obr. XXVII).
Kolíky nejasné funkce byly objeveny téţ na území Numantie.779

Ostatní nálezy
Mezi další nálezy se řadí kupříkladu spony (Renieblas III, Cáceres el Viejo780,
La Palma781), broţe (Renieblas III, Castillejo, Molino, Peña Redonda, Cáceres el Viejo),
lampy (Renieblas III a V, Castillejo, Peña Redonda, Valdevorrón, Cáceres el Viejo),
kamenný ţernov (Vega); krumpáč (obr. XXVII) a omítka, respektive jejich pozůstatky
(Peña Redonda), relikty koňských postrojů (Renieblas III a V, Peña Redonda,
Cáceres el Viejo, Caminreal)782.
Nálezy cihel s otisky částí podešví obuvi římských legionářů (téţ s. 65) jsou
spojeny s táborem Alto dos Cacos – Almeirim.783 Cihly tvaru kosodélníku mají analogie
u republikánských leţení Cáceres el Viejo, La Chões de Alpompé a Alto dos Cacos –
Almeirim; jejich předpokládané původní vyuţití ke zhotovení podlah má oporu
v archeologické lokalitě Monte dos Castelinhos (Ribatejo, Portugalsko), kde byly týţ
nálezy objeveny in situ.784

775

Noguera 2012, 275, Fig. 9.

776

Gorges et al. 2009, 274–276, 278; Morillo Cerdán et al. 2011, 69.

777

Morillo Cerdán et al. 2011, 67.

778

V této souvislosti M. Dobson (2014, 65), na rozdíl od M. C. Bishopa a J. C. N. Coulstona (2006, Fig. 35),
operuje pouze s leţením La Rasa jakoţto s prostranstvím pro případné budoucí nálezy stanových kolíků
ve spojitosti s jeho dočasným charakterem.

779

V těchto případech se mohlo jednat o stanové, nebo skladištní kolíky, popřípadě o předměty určené
k přivazování koní; poslední předloţenou funkci M Dobson (2014, 65) nepodporuje.

780

Konkrétně se jednalo o spony na oděv typů La Téne, Nauheim, Telamon a Aucissa, téţ o spony místní
provenience (Abásolo Álvarez – González Fernández – Mora Serrano 2008, 117–118).

781

Noguera 2012, 275.

782

Bishop – Coulston 2006, 69; Dobson 2008.

783

Pimenta – Mendes – Henriques 2014, Figs. 18, 19.

784

Pimenta – Mendes – Henriques 2014, 272.
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Závěrečné shrnutí
Na Pyrenejském poloostrově je evidováno celkem 34 (?) ověřených a 18 (?) neověřených
římských

vojenských

táborů

z republikánského

období,

s největší

koncentrací

v severovýchodní části území. Jejich datace z většiny spadá do 2. a 1. století př. Kr.
(tab. I–IV).
U mnohých z nich bádání doposud nedospělo v komplexní poznání a interpretační
závěry, kupříkladu v otázce datace (zaloţení a doba vyuţití), typologie či existence
příkopových ohrazení. Příznivější situace je spatřována u poznatků náleţejících jejich
rozloze a půdorysu785, reliktům opevnění, branám typu titulum, stráţním věţím
(u táborů Renieblas III a V), movitým nálezům v podobě mincovního a keramického
inventáře, militarií apod. Základny stálejšího charakteru poskytují téţ hodnotné informace
o kamenné vnitřní zástavbě. V tomto ohledu mají nezastupitelný význam odkryté tábory
legií, které jsou cenným zdrojem informací ze všech úhlů pohledů.
Charakteristická je velmi variabilní rozloha římských republikánských táborů
(castra aestiva a castra hiberna), které je moţno – na základě dosavadních zjištění –
rozdělit do tří velikostních kategorií: malé (1,1–10 ha), střední (11,2–31 ha) a velké
(ca 45,3 ha / 49–61,2 ha).
Antické písemné prameny pojednávají o tom, ţe nejranější zázemí římských
vojenských posádek disponovala různými tvary. Prameny archeologické tyto zprávy
potvrzují. Jako příklad lze uvést koncentraci táborů na svahu města Renieblas
o předpokládaném počtu sedmi, leţení vystavěná kolem Numantie o počtu dvanácti786
(viz výstupy z ArcGIS v obrazové příloze) a vojenská republikánská zařízení z dalších
španělských provincií a z jiných zemí. Nejčastěji je doloţen půdorys nepravidelný (?)787
a obdélníkový.
Hloubení příkopových ohrazení je doloţeno spíše zřídka. Šířka těchto
archeologickým výzkumům podstoupených defenzivních staveb se pohybuje v rozmezí
2,8 aţ 4 m a hloubka v rozpětí 1,6 aţ 3,5 m s výjimkou »skrovných« rozměrů vnějšího

785

Vyjma většiny táborů Scipionovy obléhací hradby (kupř. s. 153–154).

786

Dobson 2008; 2014; Dobson – Morales Hernández 2014.

787

Primárně v závislosti na konečném potvrzení tvarů základen Scipionovy obléhací hradby a několika
táborů (?) Renieblas.
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příkopu tábora Cáceres el Viejo (1–1,7 × 0,7 m) a úctyhodné šířky příkopu leţení
Los Cascajos de Sangüesa – 10 m.
Jiţ v tomto raném (republikánském) období Římané budovali důmyslné obranné
valy/hradby, namnoze typu emplecton. Jejich výstavba byla rovněţ uplatněna u táborů
krátkodobého charakteru (Renieblas IV, La Rasa apod.). U leţení pravidelného
(obdélníkového, čtvercového či rovnoběţníkového) půdorysu jsou prostřednictvím
obrazové dokumentace předkládána převáţně zahrocená nároţí,788 na rozdíl od zaoblených
rohů uplatněných u opevnění římských vojenských základen v období císařství, počínaje
dobou vlády císaře Augusta. Nutno však mít na paměti, ţe v případě mnohých leţení
tohoto historického období ještě poznání nedospělo dále neţ k základním informacím.
Doloţená šíře hradebních konstrukcí se pohybuje v rozmezí 1,75–4,4 m, nejčastěji bývá
dokumentována jejich třímetrová šířka.
Výstavba stráţních věţí je archeologicky doloţena u leţení stálejšího charakteru
a u obléhacích hradeb (např. Scipionův circumvallation kolem Numantie či obléhací
opevnění G. I. Caesara v Alesii). Nezodpovězená zůstává výstavba pozorovatelen u letního
(?) tábora Renieblas II, problematické je přiřazení těchto fortifikačních prvků k letnímu
leţení Renieblas IV. Stráţní věţe, které nebyly součástí bran, měly úctyhodné rozměry.
Jejich dochovaná šířka se pohybuje od 2 do 10 m, přičemţ v jednom případě je doloţena
šíře téměř 16,5 m (u Renieblasu V). Změřená hloubka těchto staveb představuje 2,6–6,7 m.
Změřená šířka vstupních bran se pohybuje v rozmezí 2,8 aţ 14 m.
Hloubení předsunutých příkopků podléhalo geomorfologických charakteristikám,
respektive strategickým vojenským umyslům; u mnohých táborů republikánského věku
byla titula (o délce 9–14,5 m a šířce 2–3,6 m) identifikována a zkoumána. Objevená titula
leţení Cáceres el Viejo disponují skrovnějšími rozměry (délkou od 3,6 do 5,3 m a šířkou
od 1,3 do 2,7 m). Kromě bran typu titulum se častěji setkáváme se vstupy, jeţ byly zesíleny
788

Publikované plány prozkoumaných úseků opevnění ukazují zaoblené severozápadní (např. Dobson 2008,
Fig. 96) a zahrocené severovýchodní (kupř. Dobson 2008, Fig. 99) nároţí u Renieblasu V (obr. 29),
zahrocené severozápadní a jihozápadní (?) nároţí u Renieblasu IV (Dobson 2008, Fig. 90; obr. 28b).
Jiné půdorysné zobrazení však dokládá, ţe podoba severovýchodního nároţí Renieblasu V musí zůstat –
s ohledem na jeho přerušované označení – prozatím otevřená (Dobson 2008, Fig. 74). Táţ problematika
je sledována u zkoumaného jihovýchodního zahroceného nároţí nepravidelného leţení Renieblas III
(Dobson 2008, Figs. 61, 83; obr. 27). Zaoblená nároţí jsou předpokládána například u obdélníkového
bojového tábora Andagoste (Quesada Sanz – Kavanagh de Prado 2006, Fig. 9), jenţ pochází z konce
republikánského období (tab. I).
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vnitřními flankovacími věţemi (o hloubce 4–9,4 m a šířce 2,7–4,6 m). Doloţeny jsou
taktéţ brány s pozorovatelnami čtvercového půdorysu (se základnami od 2,1 do 4 m) nebo
jednoduché vstupy bez dalších defenzivních prvků. Studium problematiky dále prokázalo,
ţe brány typu clavicula jsou typické pro fortifikace vystavěné v období kantabrijských
válek.
Vnitřní kamenná zástavba legionářských základen typu castra hiberna v okolí
Numantie je dobře zdokumentována. Doloţeny jsou praetorium, forum a quaestorium,
hlavní táborové cesty, intervallum, domy tribunů, obytné prostory určené různým
vojenským jednotkám apod. V menší míře jsou odhalována a zkoumána tato prostranství:
tabernae, triclinium, horreum nebo fabrica. Za ojedinělé nálezy lze označit například
latríny, ustájení pro koně a slony, ohniště a studny. Druhé místo v tomto poznání zaujímá
leţení Cáceres el Viejo. V kontextu dalších táborů republikánského vojska jsou »prozatím«
naše znalosti velmi omezené, případně zcela scházejí.
Z bohaté artefaktuální sloţky movitého charakteru, která v naší studii zasahuje téţ
za hranice Iberského poloostrova, mají zásadní význam obzvláště nálezy: mincovních
a keramických exemplářů, hrotů římských oštěpů, dělostřelecké munice a konstrukčních
částí mechanických torzních strojů.
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6

VLASTNÍ

VÝZKUM

S

VYUŢITÍM

GIS

SOFTWARU

(ZDROJE DAT – LOKALITY II)
Vyuţití moderních výpočetních technologií – jako dalšího nástroje pro řešení jednodušších
i

obtíţnějších

úloh

zaloţených

na

stále

propracovanějších

vědeckých

(empirických a obecně teoretických) metodách – je z pohledu výsledné efektivity,
dle našeho soudu, nepostradatelné a mnohdy nedocenitelné. V současné době jsou však
i nejmodernější informační technologie (Google Earth → Google Earth Plugin a API;
Google Maps → Google Maps API; geotechnický software GEO5; GIS technologie ad.)
pro svůj významový potenciál implementovány do elektronických zařízení jiţ mnohých
vědeckých, výzkumných a vzdělávacích institucí, a často se stávají jejich trvalou součástí.
Volba

konkrétního

softwaru

je

podmíněna

charakteristice

zamýšleného

(vědeckého) projektu; logickým vyústěním našich teoreticko-analytických úvah je volba
prostředí ArcGIS s nástroji.

6.1 GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY (GIS) V ARCHEOLOGII
Geografické informační systémy (GIS)789 svým širokým potenciálem vyuţití zaujímají
důleţité místo v prostorových analytických úlohách nejrůznějších vědních oborů.
Jejich neutuchající »raketový« vývoj se odráţí v aplikacích stále propracovanějších, a tudíţ
progresivnějších GIS verzí, respektive jejich nástrojů, které umoţňují řešit náročnější
empirické úlohy a předkládat hodnotnější výsledky.
GIS jsou zaloţeny na sběru geografických/geoprostorových informací (geodat),
na jejich uloţení, aktualizaci, analýze, počítačové vizualizaci a exportu v podobě finálních
datových modelů (viz tato kap. 6 a výstupy z ArcGIS).
Autorem

a

propagátorem

softwaru

GIS

je

americká

společnost

ESRI

(Environmental Systems Research Institute, Inc.)790 s dnes jiţ celosvětovou působností.
K propagaci GIS firma ESRI významně přispívá mezinárodními konferencemi,
vzdělávacími – školícími – programy, efektivním zpřístupněním prostředí ArcGIS
organizacím i jednotlivcům a v neposlední řadě aţ čtyřiceti odbornými publikacemi

789

Synonymem pro GIS je například SIG neboli Sistemas de Información Geográfica ve španělsky
a Sistemas de Informaçăo Geográfica v portugalsky psaných publikacích.

790

Dostupné z: <http://www.esri.com/> → <http://www.esri.com/about-esri/history/history-more>.
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z vlastního vydavatelství Esri Press. Zájemci mohou prostřednictvím webových aplikací
této společnosti zaţádat nejen o tištěné časopisy a knihy, ale téţ o elektronické informační
bulletiny (zdarma, případně za poplatek). V popředí stojí periodika ArcUser, ArcWatch
a ArcNews,791 přičemţ poslední citované periodikum je určeno více neţ třiceti pracovním
odvětvím, v nichţ GIS zaujímají důleţitou roli. Domníváme se, ţe nejen pro obor
archeologie jsou stěţejními kupříkladu magazíny Esri News for Map, Chart & Data
Production; Esri News for Community Maps Program a všechny tři svazky knihy
The ESRI Guide to GIS Analysis, vydané v letech 2001792, 2005 a 2012. Důleţité místo
zde zaujímá téţ kniha s názvem GIS and Cartographic Modeling.
V České republice se geografickým informačním systémům na předním místě
věnuje společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o.793, jeţ vydává čtvrtletní časopis ArcRevue
a přehledně na svých internetových stránkách odkazuje na další hodnotné české
a zahraniční tituly s tematikou GIS, pořádá konference a vzdělávací kurzy určené nejen
odborníkům, ale i laické veřejnosti; jejím prostřednictvím mohou zájemci o zapůjčení
softwarového produktu – ArcGIS – firmy ESRI zaţádat (s. 11).
Geografické informační systémy vyuţitelné v oboru archeologie794 stále více
nabývají na svém významu.795 Jejich prostřednictvím jsou mapovány vztahy mezi
přírodními krajinnými sloţkami a prvky kulturní krajiny v podobě archeologických situací.
Kromě polohových vlastností jsou analyzovány i formální náleţitosti identifikovaných
archeologických struktur (entit; v této studii např. obr. 7a–8), které se tímto efektivněji
dostávají pod ochranný štít Maltské konvence796. V neposlední řadě je moţné
prostřednictvím nástrojů GIS predikovat místa s pravděpodobným výskytem areálů aktivit
(vojenských, sídlišťních, pohřebních apod.), jeţ disponují obdobnými charakteristikami
jako jiţ známé lokality, tzv. metoda prediktivního (archeologického) modelování797.

791

Dostupné z: <http://www.esri.com/esri-news/publications>.

792

Rok vydání prvního svazku se různí, viz srovnání:
<http://esripress.esri.com/display/index.cfm?fuseaction=display&websiteID=22&moduleID=0>
a <http://esripress.esri.com/display/index.cfm?fuseaction=display&websiteID=215&moduleID=0>.

793

Dostupné z: <http://www.arcdata.cz/uvod/>.

794

Conolly – Lake 2006.

795

Dostupné z: <https://www.academia.edu/>.

796

Gojda 2000, 103.

797

Viz např. Komoróczy – Vlach 2010.
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Charakteristikou GIS a jejich efektivním vyuţitím v archeologii se v teoretické i praktické
rovině zabývali mnozí (další) čeští a zahraniční badatelé.

6.2 VYMEZENÍ A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Řešené území o plošném rozsahu ca 100 km², jehoţ součástí jsou pozůstatky keltiberské
Numantie, se nalézá v provincii Soria (autonomní společenství Castilla y León,
severovýchodní Španělsko); obr. 1–9. Ústřední část této autonomie tvoří rozlehlá náhorní
planina zvaná Meseta Central. Geomorfologický profil zájmové oblasti pojímá oddíl 6.4.1.
O podobě tamní krajiny v době římské pojednávají zprávy starověkých autorů,
kupříkladu Appiána (Kniha hispánská 76): „Numantia byla těžko přístupná, protože ležela
uprostřed hustých lesů798, chráněna dvěma řekami a srázy.― a Flora (Epitom. I, 34.1):
„(Numantia se vypínala, pozn. autorky) na mírném kopci u řeky.―.
Z historického hlediska významné keltiberské město Numantia disponovalo
rozlohou 10 ha.799 Jeho ruiny se rozprostírají na kopci La Muela800, pod novodobým
městem Garray a jihozápadně od současného města Renieblas, nad soutokem řek Duero801,
Merdancho a Tera. Předeslaná poloha hrála důleţitou roli v jeho dějinách. Jiţ ve 2. století
př. Kr. se Numantia stala strategickým římským cílem (podkap. 4.1). Ukázku jejího
prostorového umístění v širším krajinném kontextu poskytují obzvláště obr. 8 a 9;
jejich prostřednictvím je moţno se zamyslet nad případnými dalšími výhodnými pozicemi
pro výstavbu objektů vojenského a civilního charakteru.
Římské vojenské základny č. I–VII Renieblas byly vystavěny ve výhodné
strategické poloze na vyvýšenině La Gran Atalaya. Ta se vypíná nad řekou Merdancho,
protékající severozápadně, a nad říčním tokem Moňigon, protékajícím jiţně od pahorku
(obr. 8, 9). Části opevnění leţení č. III a VI zasahují i o něco níţe – na kopec La Mesta
(Renieblas VI) a k blízkému svahu Cotillo (Renieblas III a VI).802 Vzdálenost těchto táborů
798

V rozporu s Appiánovým sdělením jsou slova J. Penrose (2007, 115), která o tamním území v téţe době
píše jako o prostředí téměř bez lesního porostu. V prvních desetiletích 20. století se patrně jednalo
o otevřenou, takřka bezlesou krajinu (Schulten 1933, Abb. 1).

799
800

Schulten 1905, 55; Liceras Garrido 2011, 17, 46.
Topografii pahorku La Muela, prostorový rozsah a vnitřní uspořádání Numantie v podobě reliktů
stavebních struktur znázorňuje vyobrazení A. Schultena (1933, Plan IV).

801

Ve starověku se tato řeka patrně nazývala Durius (Appiános, Kniha hispánská 72, 91).

802

Dobson 2008, 126, Figs. 39, 41.
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od Numantie představuje 6,7–8,3 km.803 I v případě vyššího lesního porostu v dané době
mohla být patrně zajištěna viditelnost z jejich pozorovatelen na pahorek La Muela
s Numantií, jak ukazují vygenerované mapy tzv. násobné a kumulativní viditelnosti804
(interpretace na s. 136; ukázky viz obr. 105, 106, 180, 181, 255, 256), za přispění
vypočtených hodnot nadmořských výšek (s. 126–127).

6.3 METODIKA ZPRACOVÁNÍ
Realizace této – empiricko-analytické – části studie byla v prvé řadě podmíněna úspěchu
ve věci získání digitálních prostorových dat (viz dále). Čísla mapových listů byla zjištěna
na webovém portálu společnosti Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León
(IDECyL)805 a vzápětí v ţádosti odeslána na příslušné oddělení. Po jejich obdrţení bylo
moţno přejít k dalšímu pracovnímu postupu, jenţ spočíval v následujících prolínajících se
krocích v aplikaci ArcGIS Desktop806 verze 9.3 a 10.1 (ESRI): (1)807
a) Spojení vektorových dat v podobě tří mapových listů 1 : 10 000 (dále jen
MTN10) do jedné vrstvy – za vyuţití funkce Append (ArcToolbox)808.
b) Skenování analogových map s materiálními doklady římského vojska a jejich
uloţení v počítači jako soubor ve formátu TIF809.
c) Proces tzv. rektifikace: naskenované analogové mapy byly vlícovány do
digitální – celistvé – vektorové mapy (ve formátu Esri Shapefile)
prostřednictvím vrstevnic, čímţ došlo k vytvoření tzv. vlícovaných rastrů;
operace byla provedena pomocí nástrojové lišty Georeferencing.
d) Tzv. vektorizace neboli digitalizace vybraných bodů (kastely Molino a Vega,
město Numantia, stráţní věţe / dělostřelecké plošiny), linií (tábory č. I, II, VI
803

Vzdálenost 6,7 km náleţí měření od středu Numantie k jihozápadnímu nároţí tábora č. V, vzdálenost
8,3 km byla získána měřením od středu Numantie k opevňovací linii leţení č. VI; jedná se tedy o jejich
»minimální« a »maximální« vzdálenost (měření bylo provedeno v aplikaci ArcMap; např. obr. 7a).

804

Tyto výpočty se v obecné rovině shodují s výsledky výzkumu R. Liceras Garrido (2011); viz tab. V.

805

Dostupné z: <http://www.cartografia.jcyl.es>.

806

Konkrétně se jednalo o tyto aplikace: ArcCatalog, ArcMap, ArcToolbox a ArcScene.

807

Tato podkapitola – Metodika zpracování – pojímá body 1a–1j.

808

V rámci výzkumu byly z aplikace ArcToolbox pouţity sady nástrojů z nadstaveb Data Management,
Spatial Analyst, 3D Analyst ad.

809

Tag Image File Format.
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a VII Renieblas, Travesadas a Valdevorrón, Scipionův circumvallation810
a most, cesta z doby římské), linií a polygonů (další leţení římského vojska –
Renieblas III–V, Alto Real, Castillejo, Dehesilla, La Rasa, Peña Redonda);
kupř. obr. 7a, 7b, 12–19; vyhotovení umoţnila nástrojová lišta Editor.
e) Vygenerování digitálního modelu reliéfu (DMR, příp. DTM – Digital Terrain
Model)811 typu TIN812 z vrstvy základních izohyps (SF_type: Masspoints,
Hardline) → výpočet sklonitosti terénu zájmové oblasti. Pro realizaci byly
pouţity nadstavby Spatial Analyst a 3D Analyst, dále uplatněné pro dílčí
analýzy Line Of Sight, Viewshed a Slope (viz body 1h, 1j).
f)

Zhotovení DMR typu TIN ze základních a zdůrazněných vrstevnic, dále
ze základních izohyps a výškových kót (tzv. Cotas) a závěrem z dostupných
vrstevnic a pouze z vybraných výškových kót (obr. 8) → porovnání
výsledných layoutů a exportování dalších sklonitostí terénu zpracovávaného
území.

g) Tvorba trojrozměrného modelu reliéfu v prostředí ArcScene – pro názornější
ukázku vizualizace sledované oblasti – z TIN souboru813 vygenerovaného
ze základních izohyps; vertikálního převýšení terénu bylo docíleno pomocí
záloţky Base Heights přiřazené jak TINu, tak všem příslušným bodovým,
liniovým a polygonovým vrstvám mapy (obr. 9).
h) Generování digitálního výškového modelu (Digital Elevation Model – DEM)
typu GRID814 celého mapovaného území interpolací základních izohyps
prostřednictvím funkce Topo to Raster 3d (body 3a, 3b; obr. 10a–10d) →
analýzy viditelnosti (tzv. Line Of Sight; Single, Cumulative a Multiple

810

Tzv. Scipionův circumvallation byl pro ukázku četných rozdílů (viz oddíl 4.4.2) vektorizován ještě
ve druhém provedení s leţeními – Alto Real, Castillejo, Dehesilla, Molino, Peña del Judío,
Peña Redonda, Travesadas, Valdevorrón a Vega – v podobě linií (např. obr. 276a, 276b) i bez nich
(kupř. obr. 281). Obě podoby Scipionovy obléhací hradby reprezentuje obr. 279.

811

Synonymem pro DTM a DEM ve Španělsku je MDT – Modelo Digital de Terreno a MDE –
Modelo Digital de Elevaciones, portugalsky Modelo Digital de Elevações.

812

Triangular Irregular Network.

813

Kromě TINu je moţno pro tutéţ operaci pouţít výškový rastr TINGRID.

814

DEMs typu GRID jsou pro docílení přesnějšího výsledku typu float (O. Sadílek, ARCDATA PRAHA,
písemná konzultace).
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Viewsheds)815, nástroj obalové zóny Buffer (analysis) byl pouţit pro tábory
Scipionovy obléhací hradby (s. 144–145; obr. 259–265).
i)

Zhotovení DEM typu GRID celého území ze základních a zdůrazněných
izohyps (obr. 11a–11d) a posléze konverzí TIN > rastr → porovnání
výsledných layoutů.

j)

Vygenerování DEMs typu GRID jednotlivých táborů (s. 126–127) z vrstvy
základních izohyps (Alto Real a Castillejo; obr. 15 a 16) a dále ze základních
a zdůrazněných vrstevnic (Renieblas III–V, Dehesilla, La Rasa, Peña Redonda;
obr. 12–14, 17–19). Výsledkem jsou výpočty nadmořské výšky a sklonitosti
terénu v rámci jejich ploch (práce s polygony; viz oddíl 6.4.1) → histogramy
svaţitosti a výškové profily terénu (obr. 20–26); úkony byly realizovány
prostřednictvím

nástroje

Slope

(3d)

a

metody

lineární

interpolace

(Interpolate Line).
Příslušné softwarové operace byly prováděny nad současným reliéfem krajiny a bez
vrstvy vegetačního pokryvu.
K tvorbě

byl

pouţit

souřadnicový

systém

WGS

1984

Web

Mercator

(Projected Coordinate Systems → World → WGS 1984 Web Mercator.prj); viz jednotlivé
výstupy z ArcGIS.

6.3.1 MTN10 pro oblast Soria (Španělsko)
Počítačovým analýzám podrobená část provincie Soria (Castilla y León), v prostorovém
rozsahu přibliţně 20,8 × 4,8 km, byla vybrána pro velkou koncentraci římských
vojenských zařízení, pro jejich současný stav poznání, terénní reliéf a kvalitu publikačních
– obrazových – výstupů (s. 131–132). Měřítko map bylo podmíněno velikosti příslušných
archeologických struktur (polygonů). Konkrétně se jedná o vektorová data výškopisné
a polohopisné sloţky s připojenými atributy územních jednotek č. 350-1-1, 350-2-1
a 350-3-1. Primárním pracovním pramenem se stala data výškopisná, vyuţitá v maximální
moţné míře, sekundárními pak data polohopisná, z nichţ byly do výsledných obrazových
výstupů pouţity vrstvy zastupující vodstvo a novodobá města (obr. 7a, 7b).

815

Wheatley 1995; Kay – Sly 2001; Conolly – Lake 2006; Jacobson 2007; Rášová 2013.
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6.4 ANALÝZA
6.4.1 Geomorfologie terénního reliéfu
6.4.1.1

Nadmořská výška

Zájmové území provincie Soria, jehoţ součástí jsou pozůstatky římských vojenských
zařízení v okolí Numantie, je příkladem hornatiny (k morfometrickým typům studovaného
reliéfu viz s. 128 – pozn. pod čarou). Výškový rozdíl jeho nadmořských výšek
se vyznačuje vysokými hodnotami od ca 999,58–1010 m (hladina řek a blízké okolí)
do 1360–1363,58 m (pohoří na severovýchod od základen Renieblas). Tyto hodnoty jsou
dobře čitelné z vygenerovaných DMR/DTM typu TIN a z 3D modelu terénu s vyznačením
zkoumaných lokalit, rovněţ z DEMs typu GRID v prostorovém rozlišení 2 a 5 m
(obr. 8–11d).
Vrcholová plošina Numantie je situována na pahorku dosahujícím výšky kolem
1077 m n. m.816 Obkličovací kruh s leţeními římské armády na základě zpodobnění
A. Schultenem byl vystavěn v nadmořské výšce 1010–1060 m817 a týţ circumvallation
prezentovaný M. Dobsonem se nalézá ve výšce 1010–1040 m n. m. (viz srovnání jejich
jiţního průběhu na obr. 279).818
Z digitálních vrstevnic byly metodou přímé interpolace vygenerovány další rastrové
výškové modely, tentokráte polygonů (bod 1j), reprezentující tábory o rozloze 6 ha

816

Základní izohypsa určuje nejvyšší nadmořskou výšku této vyvýšeniny v hodnotě 1070 m (Cnivel LEN
974,694 854), v případě nejvyšší kóty (Cota FID 535 na mapovém listu č. 350-1-1) se jedná o výšku
1075,55 m n. m. (zdroj: IDECyL, Castilla y León). DEM s prostorovým rozlišením 5 m ukazuje
nadmořskou výšku 1076,41 m a DEM s prostorovým rozlišením 2 m vypovídá o výšce 1076,89 m n. m.
(zjištěno z DEMs v aplikaci ArcMap). Podle J. Penrose (2007, 115) dosahoval pahorek – na němţ bylo
keltiberské město vystavěno – výšky 1074 m n. m.; na základě výpovědí A. Schultena je operováno
s nadmořskými výškami v těchto hodnotách: 1070 m (Schulten 1905, Karte I), 1086,7 m (Dobson 2008,
Figs. 126, 269) a 1087 m (Schulten 1914, Karte V; 1933, Plan III).

817

Severovýchodní linie opevnění tábora Dehesilla probíhá v niţší nadmořské výšce; její svaţující se průběh
k hladině řeky Duero je dobře čitelný z obr. 7b a 8.

818

Nadmořská výška Scipionovy obléhací hradby – v »Schultenově« i »Dobsonově« pojetí – byla zjištěna
z hodnot vrstevnic v aplikaci ArcMap (zdroj: IDECyL, Castilla y León). V místě jihozápadního
společného průběhu opevnění mezi základnami Molino a Dehesilla (srov. obr. 276a a 276b s obr. 279)
se hladina řeky nalézá v nadmořské výšce 1003,28 m (zjištěno z DEM – velikost pixelů 5 × 5 m –
v aplikaci ArcMap).

126

(Alto Real) aţ 61,2 ha (Renieblas V). Buňkám rastru byla přiřazena velikost 0,2 × 0,2 m
(Output cell size 0,2 / Cellsize [X, Y] 0,2; 0,2)819; viz obr. 12–19. Výsledným produktem
jsou hodnoty nadmořských výšek římských leţení (viz níţe) a další důleţité informace
váţící se kupříkladu k rozlišení pixelů v horizontálním a vertikálním směru polygonů:
1509 × 1783 (Alto Real), 1860 × 1620 (Castillejo), 2490 × 2485 (Dehesilla), 1779 × 2338
(La Rasa), 2410 × 2258 (Peña Redonda), 3782 × 3872 (Renieblas III), 4276 × 3677
(Renieblas IV), 5530 × 4037 (Renieblas V).
Archeologickým výzkumům podstoupené tábory římského vojska, které jsou
součástí tzv. ploché hornatiny, se vypínají v nadm. výšce: 1068–1133 m (Renieblas III;
obr. 12), 1044–1133 m (Renieblas IV; obr. 13), 1039–1141 (?) m (Renieblas V; obr. 14)820,
1008–1021 m (Alto Real; obr. 15), 1031–1043 m (Castillejo; obr. 16), 1030–1054 m
(Dehesilla; obr. 17), 1039–1063 m (La Rasa, starší výzkum; obr. 18), 1044–1063 m
(La Rasa, mladší výzkum; obr. 18), 1022–1055 m (Peña Redonda, starší výzkum; obr. 19)
a 1026–1055 m (Peña Redonda, mladší výzkum; obr. 19).
Terénní reliéf základen Renieblas s výškovou členitostí 65–94 m (102 m?) spadá
dle klasifikačních tříd do tzv. ploché aţ členité pahorkatiny. Areály táborů u Numantie
s převýšením 12–29 m jsou součástí rovinného georeliéfu, území Peña Redondy
(starší výzkum) s převýšením 33 m náleţí do ploché pahorkatiny.

6.4.1.2

Sklonitost

Výpočty sklonitosti byly generovány z digitálních modelů reliéfu

typu TIN

(vypovídáme-li o svaţitosti terénu celého zájmového území; viz body 1e, 1f) a z digitálních
výškových modelů typu GRID v prostorovém rozlišení 0,2 m (jedná-li se o sklon
georeliéfu v areálech polygonů; viz bod 1j; obr. 20–26).

819

Output cell size = nastavení výstupní velikosti buněk rastru; Cellsize (X, Y) = kontrola nastavení v záloţce
Properties (ArcMap).

820

Základní izohypsa ukazuje nejvyšší nadmořskou výšku na ploše tábora č. V (a v areálech základen č. III
a IV) o hodnotě 1130 m. Nejvyšší kóta, která rovněţ zasahuje na území těchto leţení, sice uvádí výšku
1138,58 m n. m., na tvorbě DEMs typu GRID se však kóty nepodílely (viz bod 1j).
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Svaţitost terénního reliéfu studiu podrobené oblasti se pohybuje v rozmezí 0–90°
a na základě klasifikace představuje: „plochy rovinné (0–2°) aţ po velmi příkře skloněné
(25–35°), rovněţ srázy se sklonem 35–55° a stěny se sklonem více než 55°―821.
Sklonitost reprezentující 42,7 % rozlohy Renieblasu III a 53,89 % plochy
Renieblasu IV byla vypočtena na 5–10° (obr. 20, 21); 68,07 % území Renieblasu V
a 87,36 % plochy La Rasy představuje sklon 0–6° (obr. 22, 25); 84,15 % rozlohy Castilleja
vypovídá o svaţitosti 0–4° (obr. 23); 66,08 % území Dehesilly vykazuje sklonitost
0–7° (obr. 24). Svaţitost zastupující 43,26 % plochy Peña Redondy byla vypočtena
na 0–5° (obr. 26).
Největším sklonem georeliéfu disponují plochy základen Renieblas III a IV,
Dehesilla a Peña Redonda (srov. obr. 20–26), přičemţ více neţ: 13 % území Renieblasu
III, 4 % plochy Renieblasu IV a 5 % rozlohy Peña Redondy náleţí mezi tzv. příkře
skloněné plochy (15–25°). Více neţ 56 % území Renieblasu III společně s více neţ 66 %
plochy Renieblasu IV a s téměř 51 % rozlohy Peña Redondy se řadí mezi tzv. značně
skloněné plochy (5–15°); do stejné klasifikační třídy spadá s více neţ 33 % svého území
Dehesilla (7–14°). Více neţ: 69 % území Renieblasu III, 70 % plochy Renieblasu IV
a 56 % rozlohy Peña Redondy je součástí tzv. značně aţ příkře skloněných ploch (5–25°);
do stejné klasifikační třídy se řadí s více neţ 31 % svého území Renieblas V (6–24°).
Tzv. rovinné aţ mírně skloněné plochy (0–5°) byly vypočteny takto, pro: Renieblas III
(< 29 %), Renieblas IV (< 29,5 %), Peña Redondu (starší výzkum, > 43 %), Renieblas V
(> 68 % pro stupně 0–6), Castillejo (> 84 % pro 0–4°), Dehesillu (> 66 % pro 0–7°)
a La Rasu (starší výzkum, > 87 % pro 0–6°).

6.4.2 Pozice a výška stráţních věţí
Starořímský architekt Vitruvius, ţijící v 1. století př. Kr., vypovídá o umístění stráţních
věţí následovně: „… věže (musí) vystupovat navenek, aby bylo možno zasazovat rány
nepříteli zprava i zleva z věží do jeho nekrytých boků, …― (De archit. I, 5.2)822.

821

Citace dostupná z: <http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/Prednasky/2_kapitola.htm>. Z této webové
stránky, resp. kapitoly, byly kromě interpretací sklonů ploch čerpány i další poznatky z klasifikace
georeliéfu – tzv. morfografické a morfometrické typy zemského povrchu → interpretace nadmořských
výšek a převýšení.

822

Toto pravidlo se patrně vztahovalo na hradby vojenského i městského charakteru.
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Takováto prostorová pozice věţí/pozorovatelen se patrně vyznačovala vysokou efektivitou
a byla například uplatněna u věţí lemujících vnější průběh opevnění římské legionářské
základny León III823 z období principátu.824 Námi předkládaná římská vojenská
(republikánská) opevnění se však s tímto sdělením neztotoţňují, coţ je nejlépe patrné
u táborů č. III a V Renieblas. V jejich případě i věţe, které byly součástí vstupů, přiléhaly
téměř výhradně k vnitřní straně valu825 (obr. 27, 29). Identifikovaná a exkavaci
podstoupená stráţní věţ římského – Scipionova – kruhu obkličujícího Numantii byla sice
vystavěna na vnější straně hradby (např. obr. 276a, 276b),826 zároveň však byla tímto
opevněním »chráněna« před případnými výpady obleţených Numantinců.
Ještě problematičtější je otázka výšky stráţních věţí ve sledovaném geografickém
prostoru, poněvadţ hmatatelné doklady se omezují na dochované relikty fortifikací827
a pozorovatelen: Scipionova obléhací hradba představovala na základě dobové literární
dokumentace výšku na ochozu 3 m (přesně „deset stop“ – viz slova Appiána na s. 60;
tj. „2,97 m“), s cimbuřím dle Appiána 5 m (obr. XVII: A) a podle M. Dobsona mohla být
vysoká i více neţ 3,5 m (přesně „3,55 m―)828. Tato nepříznivá skutečnost nás přiměla
k tomu, abychom se o zjištění alespoň minimální výšky stráţních věţí u vybraných
římských vojenských fortifikací – prostřednictvím GIS – pokusili (tábory Renieblas III–V;

823

León III (León, Castilla y León, severozápadní Španělsko).

824

Konkrétně se jedná o vystupující věţe tvaru půlkruhu (Morillo Cerdán – García Marcos 2004, 267, Fig. 5;
2009, 394). Z vyobrazení je patrné, ţe tyto zpevňující články byly vystavěny v těsné blízkosti
a v pravidelných rozestupech; jejich předeslaný tvar však není ve všech případech zřejmý
(Morillo Cerdán – García Marcos 2004, Fig. 5). Portae principalis dextra a sinistra této základny jsou
po obou stranách opatřeny obdélníkovými věţemi, které jsou součástí převáţně vnitřní a zčásti vnější
linie hradby (Morillo Cerdán – García Marcos 2009, 396, Fig. 3).

825

Výjimku v tomto kontextu představují pouze dvě „půlkruhové bašty― (obr. 27), které jsou součástí
vystupujících úseků severovýchodní linie opevnění leţení č. III (Dobson 2008, 134–135, Figs. 51, 58 –
zde se jedná o věţe pod č. 16 a 17). Půdorys těchto bašt koresponduje s Vitruviovým půdorysem
(De archit. I, 4.6). Tento vyšší stupeň ochrany byl zcela jistě podmíněn terénním charakteristikám.

826
827

Dobson 2014, Fig. 6; Dobson – Morales Hernández 2014.
Dobson 2008, 402. K archeologickým výpovědím A. Schultena je nutno z těchto důvodů přistupovat
s obezřetností – viz obr. XVII: B.

828

Z těchto výpovědí M. Dobsona (2008, 46, 402) není však zřejmé, zda se jedná o výšku hradby
s cimbuřím, nebo bez cimbuří. O ochozu hradby obkličovacího kruhu v Alesii ve výšce „3,56 m―
pojednává M. Reddé (2006, 76), jeho závěry se taktéţ opírají o dobová písemná sdělení.
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viz pododdíl 6.4.3.1)829, případně stávající interpretace badatelů potvrdili, či vyvrátili
(Scipionův circumvallation; viz s. 153–154).
Při volbě výšky stráţních věţí jsme pracovali s nákresy vyhotovenými generálem
E. Schrammem (r. 1927, či dříve) a uveřejněnými M. Dobsonem (obr. XVII: D).
Tyto kresebné rekonstrukce se vztahují ke Scipionově hradbě a vypovídají nejen
o předpokládané výšce pozorovatelen, ale především o jejich součástech v podobě
římských mechanických strojů – katapult830 nebo balist: (2)
a) Výšková konstrukce sestávající ze dvou částí – z valu o výšce 3 m a z vlastní
věţovité nadstavby o výšce 6 m; celkově se tak jedná o výšku 9 m od úrovně
terénu. Základna těţkého stroje se – s ohledem na minimální dráhu střely –
nalézala v úrovni ochozu, tj. ve výšce 3 m, a střela vycházela z výšky 4 m.
b) Věţ vystavěná za trojitým pevnostním valem mohla dosahovat výšky 10 m
(měřeno od úrovně terénu). Základna těţké zbraně se – vzhledem k minimální
dráze projektilu podmíněné výškou ochozu s cimbuřím – vypínala ve výšce
5,6 m a projektil dopadal z výšky 6,6 m.
Domníváme se, ţe výše předeslané výškové umístění římské obranné/obléhací
artilerie, respektive minimální dráha (letu) střely, je pro předkládaný výzkum
nejstěţejnější. Je totiţ zřejmé, ţe nejlépe, co do moţného ověření, koresponduje
se zjišťovanou minimální výškou stráţních věţí. K těmto domněnkám se uchylujeme
i navzdory dosavadní absence dělostřelecké munice v areálech a okolí táborů Renieblas.
O umocnění hradby cimbuřím dále vypovídají mimo jiné slova F. Vegetia Renata
(Milit. I, 24) a mnohé reliéfní scény Traianova sloupu (obr. I, II, XIV, XV).
Na základě experimentální rekonstrukce stanového příbytku,831 jejíţ součástí je
názorná ukázka vnitřního uspořádání v podobě leţících osob (s. 82), lze předpokládat,

829

Fragmentární stav dochování stráţních věţí a neznalost výšky a hustoty porostu v dané historické epoše,
respektive v konkrétním časovém prostoru, bliţší interpretace neumoţňují. Nelze proto, dle našeho soudu,
vycházet ani z optimální výšky těchto defenzivních staveb.

830

O pouţití katapult na věţích / dělostřeleckých plošinách Scipionovy hradby pojednává A. Schulten
(1933, 97).

831

Dobson 2014. Stany byly součástí římského vojenského leţení typu castra aestiva (viz např. typologie
leţení č. II?, IV a VII Renieblas či La Rasa, jíţ předesíláme na s. 100). V důsledku nálezů ţelezných
kolíků v areálech základen Renieblas III a V (s. 86) zůstává otevřená existence těchto příbytků u táborů
stálejšího charakteru.
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ţe výška římského vojáka nebyla vyšší neţ 1,7 m. Tato zjištění je moţno dát do souvislosti
s výškou cimbuří (2 m; obr. XVII: A, 2D), které tak muţům ve zbrani zřejmě zajišťovalo
nejen rychlé – efektivní – výpady, ale rovněţ úkryt.

6.4.3 Výpočet viditelnosti
V rámci geografického výzkumu byla hlavní pozornost zacílena na analýzy viditelnosti
ze strategických výškových pozic.
Pracovní

postup

primárně

spočíval

v bodovém

umístění

stráţních

věţí

do fortifikačních systémů římských vojenských leţení – Renieblas III–VI, La Rasa,
Peña Redonda – a do Scipionova kruhu obkličujícího Numantii. Jednalo se o věţe
archeology identifikované (u Renieblasu III, IV, V a VI) a autorkou této studie, na základě
rozvrţení vnitřních ploch táborů (u Renieblasu III, IV a V) a vlastní interpretace jejich
opevnění (u Renieblasu III, IV a VI, La Rasy a Peña Redondy), o tzv. věţe předpokládané
(obr. 27–29,

266–275).

U základen

Scipionovy

obléhací

hradby,

vyhotovených

A. Schultenem, byly stráţní věţe kvůli nízkému stavu poznání umístěny do středů jejich
ploch. Tato metodika byla zároveň uplatněna u zařízení La Rasa a Peña Redonda
(obr. 259–265).
Výzkum v předkládané podobě by nemohl být uskutečněn bez vektorových dat
vybraného územního celku provincie Soria ve Španělsku (s. 125) a knihy M. Dobsona
s názvem The Army of the Roman Republic. The Second Century BC, Polybius and the
Camps at Numantia, Spain832. Autor v tomto literárním díle publikuje plánky římských
militárních základen u keltiberské Numantie a novodobého města Renieblas, a obzvláště
prostřednictvím předpokládaného vnitřního členění táborů č. III–V Renieblas a zasazení
identifikovaných pozorovatelen podél obvodu jejich opevnění, bylo moţno uskutečnit
analýzy viditelnosti z doloţených a domnělých pozic stráţních věţí. Díky novým
archeologickým zjištěním – v monografii uvedeným – jsme se dále zaměřili
na »aktualizovanou« Scipionovu obléhací hradbu, s důrazem na analýzy viditelnosti
(obr. 277–287). S touto uţitou metodikou úzce souvisí vyhotovení Scipionova obléhacího
opevnění ve dvou provedeních na základě rozdílných výpovědí A. Schultena
a M. Dobsona; výsledky jejich bádání se primárně rozcházejí u interpretace průběhu

832

Dobson 2008. Publikace byla zakoupena u vydavatelství Oxbow Books (Oxford, Oxfordshire, JV Anglie)
díky přátelské informaci M. Dobsona, za níţ autorka děkuje.
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fortifikační linie a v otázkách tvaru a rozlohy vojenských táborů, které byly její součástí
(např. obr. 7a–9, 276a, 276b, 279).
Měření vzdáleností mezi stráţními věţemi leţení č. III a V Renieblas bylo stíţeno
pouţitými měřítky u jednotlivých plánů. Nejednotné interpretace jsme shledali v délce
severní, východní a jiţní strany opevnění tábora č. V a v rozmístění stráţních věţí podél
jeho obvodu, téţ po obvodu základny č. III.833 Vygenerované výstupy s tábory Renieblas
I–VII (obr. 7a–9), stejně jako opevnění většiny z těchto leţení se zakreslenými pozicemi
stráţních věţí (Renieblas III–VI; viz obr. 27, 28a, 29), korespondují s analogovým
plánkem, jenţ byl pouţit k rektifikaci a vektorizaci (body 1c, 1d).834 Z ostatních kniţních
vyobrazení jsme čerpali věţe »doplňující« (viz dále). Do severní linie tábora č. V byly
včleněny další tři věţe. Leţení č. III »zesílilo svou obranu« o celkem osm pozorovatelen:
čtyři věţe byly implementovány do severní, tři pozorovatelny do východní a jedna věţ
do západní části hradby. Základna č. IV doznala doplnění o jiţní část valu s bránou
praetoria a s druhým vstupem (pracovně označeným N1 a N2; viz obr. 28a, 28b)835, o dvě
titula v jihozápadním (1×) a severovýchodním (1×) úseku valu a o část jihozápadního
průběhu opevnění.836
Z digitálních základních izohyps byly metodou přímé interpolace vygenerovány
dva výškové modely (DEMs) typu GRID837 celé studované oblasti o délce téměř 21 km838
a šířce necelých 5 km839 (obr. 10a–10d): (3)
a) První DEM s rozlišením 4160 × 954 pixelů840 a s buňkami o velikosti 5 × 5 m
(Output cell size 5 / Cellsize [X, Y] 5; 5 – obr. 10c, 10d) byl pouţit pro analýzy
viditelnosti o poloměru 3 km od středů základen Alto Real, Castillejo,
Dehesilla, La Rasa, Peña Redonda, Travesadas a Valdevorrón (prostřednictvím

833

Dobson 2008, Figs. 39, 51, 53, 95, 105.

834

Podle Dobson 2008, Fig. 39.

835

Předběţné interpretace těchto odkrytých stavebních struktur v jiţní části opevnění tábora Renieblas IV
jsou představeny na s. 141 (zde odkaz pod č. 865 v pozn. pod čarou).

836

Dobson 2008, Figs. 51, 53, 90, 95, 105.

837

Při jejich vyhotovování jsme vycházeli ze sdělení, jeţ vypovídá o tom, ţe čím menší velikost buněk rastru
bude zvolena, tím přesnějšího výsledku bude dosaţeno (O. Sadílek, ARCDATA Praha, písemná
konzultace).

838

Území je dlouhé 20 785 m (měřeno v ArcMap).

839

Šířka území představuje 4762 m (měřeno v ArcMap).

840

Nekomprimovaná velikost tohoto rastru je 15,14 MB (ArcMap).
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nástroje Buffer; viz bod 6b a obr. 259–265). Tentýţ výstupní rastr se stal
podkladovou vrstvou pro výpočty viditelnosti z pozic stráţních věţí
Scipionova obkličovacího kruhu (obr. 277–287).
b) Pro nevzhledné přechody mezi viditelnými a neviditelnými částmi terénu
na mapách 1 : 10 000 leţení Renieblas byl následně vyhotoven druhý DEM,
jemuţ byly přiřazeny buňky o délce strany 2 m (Output cell size 2 / Cellsize
[X, Y] 2;2 – obr. 10a, 10b), čímţ se dostáváme k rozlišení 10 399 × 2386
pixelů841. Nad tímto výstupním rastrem došlo k výpočtům viditelnosti
ze stráţních věţí táborů č. III, IV a V Renieblas (obr. 31–258), La Rasa
a Peña Redonda (obr. 266–275).
V obou případech se jednalo o pomalé operace, které vyţadovaly dostatek místa
na disku a časovou flexibilitu (viz velikosti vygenerovaných rastrů v pozn. pod čarou).
Příkladem nevhodné volby velikosti pixelů, z hlediska vizuální podoby a přesnosti,
jsou binární plochy (viditelné/neviditelné) na mapě části hrabství Wiltshire s náhorní
planinou Salisbury (JZ Anglie).842
Stráţní věţe jsou pro větší přehlednost označeny namísto římskými, nebo
arabskými číslicemi, písmeny843: Renieblas III (A–ZZ2; obr. 31–121), Renieblas IV
(A–N2; obr. 122–192), Renieblas V (A–Z; obr. 193–258), doposud prozkoumaná část
leţení La Rasa (B, D–F2; obr. 266–271) a Peña Redonda (A1–B2; obr. 272–275).
Pouze pozorovatelny Scipionovy obléhací hradby jsou pro velký počet rozlišeny číslicemi
1 aţ 277.844
Strategie dohlednosti římského vojska patrně vycházela z logiky vyplývajících
úkonů, na nichţ byl předkládaný výzkum postaven. Domníváme se, ţe: (4)
a) stráţní věţe byly stavěny ve vzájemné – následné – dohlednosti (konkrétně
se jedná o dohledovou vzdálenost mezi pozorovatelnami A↔B, B↔C, C↔D
atd. u leţení Renieblas III a V; A↔H1, [H1↔H2], H2↔L1 atp. u Renieblasu

841

Nekomprimovaná velikost tohoto rastru činí dokonce 94,65 MB (ArcMap).

842

Wheatley 1995, Fig. 3.

843

Stráţní věţe vstupních bran nesou kromě písmenného označení, označení číselné.

844

Z těchto 277 stráţních věţí byla do obrazové přílohy – v rámci rastrů jednoduché viditelnosti
(interpretace viz s. 136) – začleněna archeologicky doloţená pozorovatelna Peñas Altas (obr. 281–287).
Důvodem této volby bylo omezení celkového (i tak velkého) počtu výstupů z platformy ArcGIS.
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IV; B↔F2, [F2↔F1], F1↔E2, [E2↔E1] a E1↔D u La Rasy) → předávání
informací formou signálních znamení (oddíl 2.3.2);
b) kaţdá – jednotlivá – pozorovatelna zajišťovala optimální viditelnost do tábora
i vně;
c) prostřednictvím všech stráţních věţí musela být ve většině případů zaručena
stoprocentní dohlednost na plochu základny (v našem případě patrně vyjma
centrálního vyvýšeného prostranství u Renieblasu III845; obzvláště obr. 12)
a dobrá viditelnost do jejího okolí.
Výpočtem přímé viditelnosti (tzv. Line Of Sight, zkratka LOS) byla postiţena
problematika související se splněním podmínky vzájemné – následné – dohlednosti
pozorovatelen846 (viz bod 4a výše). Počátečnímu bodu (kupř. věţi A [u Renieblasu V],
tzv. Observer offset / Observer point) byla v tomto případě přiřazena stejná výška jako
cílovému a zároveň nejbliţšímu bodu ve východním směru (věţi B, tzv. Target offset /
Target point), počínaje výškou 1 m.847
Následně, na základě dalších důleţitých parametrů, došlo ke stanovení minimální
výšky stráţních věţí nad povrchem terénu (tzv. OFFSETA) a výšky sledovaného cíle
(tzv. OFFSETB) → analýzy viditelnosti plošného charakteru (tzv. Viewshed Analysis): (5)
a) U vybraných leţení a u římského obkličovacího kruhu kolem Numantie byla
pro OFFSETA brána v potaz předpokládaná výška jejich hradební konstrukce
(3 m), umístění stráţních věţí (na valu, případně na vnitřní/vnější straně
opevnění) a výšková pozice římských mechanických strojů (katapult, balist…)
pro jejich efektivní vyuţití v případě potřeby. U pozorovatelen vystavěných
na valu je moţno – s ohledem na dráhu střely – vycházet z minimální
čtyřmetrové výšky od úrovně terénu. Pokud by věţe přiléhaly k vnitřní/vnější
straně opevnění (v tomto případě o výšce 5 m – hradba s dřevěnými výztuţemi

845

Tato terénní plocha sama o sobě zřejmě zajišťovala dostatečnou ochranu ústřední části leţení a otázka
signalizace ze stráţních věţí mohla být vyřešena volbou zvukových signálů, kupříkladu prostřednictvím
polnic (Appiános, Kniha Hispánská 52, 89, 93; Vegetius, Milit. III, 5; téţ oddíl 2.3.2).

846

Dohlednost a viditelnost jsou termíny s rozdílnou vypovídací hodnotou (Sobíšek a kol. 1993, 74, 358).
Z tohoto důvodu – pro správnost předkládaného sdělení – se dále v textu při hodnocení výpočtů
viditelnosti na delší vzdálenosti setkáme téměř výhradně s pojmem viditelnost.

847

Tato volba úzce souvisí s geomorfologií terénního reliéfu a s řešením aktuálních otázek, jeţ jsou spojeny
s římskou vojenskou strategií.
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tvořícími cimbuří848), pak by střela musela být vypálena z minimální výšky
6,6 m (měřeno taktéţ od 0 m). Tyto poznatky sice vycházejí z interpretací
předpokládané podoby hradby a stráţních věţí tvořících Scipionův
circumvallation (viz výpovědi E. Schramma na s. 130 – body 2a, 2b), přesto je
lze s opatrností aplikovat téţ na tábory č. III, IV a V Renieblas, La Rasa
a Peña Redonda; důvodem je dochovaná šířka jejich valu v porovnání
se zjištěnou šíří hradby Scipionova obkličovacího kruhu (s. 79, 90, 93).
V případě, ţe by nebylo moţno vypovídat o vyuţití dělostřeleckých strojů
na věţích těchto táborů, je teoreticky moţné tytéţ plošiny nalézající se
ve výšce 5,6 m povaţovat za signalizační, popřípadě za prostranství pro střelbu
z ručních zbraní. Vojáci by v obou případech hleděli z maximální výšky 7,2 m
(rozdíl 1,6 m vychází z výšky římského vojáka, která údajně nepředstavovala
více neţ 1,7 m, a vztahuje se k úrovni očí). V případě dvojité hradební
konstrukce, namísto trojité, bychom z těchto výšek (5,6 a 7,2 m) odečetli
ca 0,4 m849. Obdobné závěry – v souvislosti se strategií dostřelu z různých typů
zbraní – shledáváme u ilustrací stráţních věţí, které byly součástí opevnění
kolem Alesie850: Vrcholová plošina věţí se nalézala ve výšce 5,93 m. Střely tak
vzhledem ke konstrukci katapulty (viz ilustrační obr. XVII: D) vycházely
z výšky necelých 7 m, přičemţ oko pozorovatele hledělo z výšky 7,53 m.
b) Pro OFFSETB byla směrodatná úroveň terénu = 0 m.851 Tato volba souvisí
s výpočty viditelnosti postihujícími blízké i vzdálenější fyzicko-geografické
prvky krajiny (vodní toky, terénní vyvýšeniny...). Jako příklad lze uvést
důleţitost pahorku La Muela s Numantií ve smyslu postiţení jeho viditelnosti
ze stráţních věţí Scipionova obkličovacího kruhu a základen Renieblas.852
Zvolené nastavení bere v potaz i sledování pohybu nepřátel – kupříkladu
v podobě plíţících se vojáků – a případné další úkony odehrávající se v úrovni

848

Tyto palisády – vztyčené na vrcholu opevnění – mohly být na horním konci rovné (Penrose 2007,
115–116; Dobson 2008, Fig. 279), případně zahrocené (Goldsworthy 2007, 192).

849

Měření podle Dobson 2008, Figs. 279: A, 2D (viz obr. XVII).

850

Reddé 2006, Abb. 4, 5.

851

V případě volby OFFSETB 0 nemusí být tato hodnota do atributové tabulky příslušného bodu zadána,
poněvadţ je v systému jiţ naprogramována. Dostupné z: <https://www.arcgis.com/features/>.

852

Kdybychom ke geomorfologii terénu přičetli například předpokládanou výšku vojáka (1,7 m), výsledky
by jiţ nebyly přesné.
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terénního reliéfu, které mohly být okem hlídkujícího člověka zachytitelné
(např. umísťování různých nástrah v blízkém okolí opevněného zázemí
vojenské posádky).
K volbě poloměru (RADIUS1, RADIUS2) nebylo z důvodu zamýšleného pokrytí
maximálního rozsahu území (obr. 7a–11d) přistoupeno. Analýzy viditelnosti o poloměru
3 km pomocí nástroje Buffer (analysis) se vztahují pouze k táborům, které byly součástí
Scipionovy obléhací hradby (obr. 259–265).
Následně byly prostřednictvím nástroje Viewshed 3d vygenerovány rastry
jednoduché viditelnosti. Ty spočívají ve výpočtech viditelnosti z kaţdé – jednotlivé –
stráţní věţe (viz bod 4b výše) a jsou reprezentovány binárními plochami 0 a 1
(interpretace viz níţe). Vzápětí došlo k výpočtům kumulativní viditelnosti (příkazem Single
Output Map Algebra) neboli k algebrickému součtu výše předeslaných single viewsheds;
finálním produktem jsou rastrové vrstvy s buňkami o hodnotách 0 aţ n, vyjadřující z kolika
stráţních věţí je území v zorném poli pozorovatele. Prostřednictvím funkce reclassify byly
tyto buňky zredukovány na 2 hodnoty: hodnotu 0 (buňky neviditelné) a hodnotu
1 (buňky viditelné) → výstupní rastry násobné viditelnosti (viz výstupy z ArcGIS).853
Z hlediska průběţného, a obzvláště pak celkového hodnocení je nutno brát v potaz
faktory, které námi vyhodnocované viditelnostní podmínky ovlivňují. Tyto faktory lze
rozdělit na nerekonstruovatelné a rekonstruovatelné. První skupinu tvoří podoba
paleovegetace v daném období starověku, aktuální meteorologické podmínky a optické
vlastnosti oka hlídkujícího člověka, jeţ souvisejí nejen s jeho fyzickým, ale i momentálním
psychickým stavem. Do druhé skupiny náleţí výškové – obranné – umístění stráţe /
římského vojáka, které je moţno rekonstruovat díky znalostem římské vojenské strategie
vycházející z polohy táborů, předpokládané výšky hradeb, pozic stráţních věţí, výškového
umístění zbraní a z pouţití signálních znamení.
Výsledky jsou závislé na rozlišení vstupního digitálního výškového modelu
(s. 133), které podléhá nejen velikosti zvoleného krajinného prostoru, ale rovněţ
vyhovující vizuální podobě výsledných layoutů (bod 3b). Území, jeţ podstoupilo analýzám
viditelnosti této studie, měří na délku necelých 21 km (část oblasti Soria), a proto nebylo

853

Connolly – Lake 2006, 227–228; Rášová 2013. Pozn.: Jednoduchá viditelnost neboli single viewshed,
kumulativní viditelnost neboli cumulative viewshed a násobná viditelnost neboli multiple viewshed
(Rášová 2013).
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nutno operovat s dalším, byť na větší vzdálenost důleţitým faktorem, jakým je zakřivení
Země854.
Charakteristikou, respektive kvalitou viditelnosti se zabývali jiţ mnozí badatelé
v různých částech světa, kupříkladu prostřednictvím studia japonské a španělské krajiny
či památek na Orknejských ostrovech. Výsledky jejich výzkumu/pozorování jsou
rozděleny do níţe stanovených zón viditelnosti (tab. V).
S přihlédnutím ke geomorfologickým charakteristikám vymezeného území
Španělska, povaţujeme za stěţejní ty zóny viditelnosti, které ve své publikaci Paisaje
celtibérico en el Alto Duero: Aplicación de los SIG al teritorrio de Numancia předloţila
R. Liceras Garrido (viz níţe); tato badatelka se ve svém výzkumu zaměřila na keltiberské
město Numantia a jeho okolí o poloměru 15 km.
Tab. V: Zóny viditelnosti (převzato z Liceras Garrido 2011, 19, 25)
VIDITELNOST

Fraser 1983

Higuchi 1983

Parcero 2002

Liceras 2011

Vysoká

až do 500 m

až do 300 m

až do 800 m

0–500 m

Střední-vysoká

―

―

―

500 m–3 km

Střední

500 m–5 km

300 m–3 km

800 m–2 km

3–8 km

Nízká

více než 5 km

více než 3 km

více než 2 km

více než 8 km

6.4.3.1

Tábory v Renieblasu

Předkládaný výzkum v prostředí ArcGIS se zaměřil pouze na římské vojenské základny,
u nichţ jsou známy všechny strany opevnění, tedy na Renieblas III, IV a V.
Prostorové zobrazení ulic, ústředního prostranství s budovami (forum) a objektů velitelství
(praetorium, quaestorium) v jejich areálech; stráţních věţí a vstupů/bran v liniích jejich
fortifikačních systémů reprezentují obr. 27–29.
Archeologické výzkumy aplikované do prostranství těchto leţení odhalily základy
stráţních věţí pouze u vnitřní strany opevnění855 (nikoli na valu), proto se »odrazovým

854

„Zakřivenou

plochu

lze

nahradit

rovinou

do

vzdálenosti

s

=

30 km.―

Dostupné

z:

<http://gis.zcu.cz/studium/gen1/html/ch02.html>.
855

Vyjma dvou „půlkruhových bašt― tábora č. III (interpretace viz s. 129 – zde odkaz pod č. 825 v pozn. pod
čarou).
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můstkem« neboli primárním parametrem pro analýzy viditelnosti stala sedmimetrová
výška pozorovatelen (tzv. OFFSETA; viz body 2b, 5a). Výška cíle (OFFSETB) byla
pokaţdé stanovena na 0 m (bod 5b).
Výpočet Line Of Sight (dále jen zkratka LOS) ani v jednom případě výše uvedenou
sedmimetrovou výšku stráţních věţí základen č. III a V nezpochybnil, s konkrétními čísly
se seznámíme níţe.
Mapy reprezentující jednoduchou a násobnou viditelnost jsou vyhotoveny
v měřítku 1 : 10 000, aby byly dobře patrné viditelné a neviditelné úseky na plochách
leţení a v jejich blízkém okolí, rovněţ v měřítku 1 : 50 000, aby došlo k postiţení
viditelnosti z těchto základen na hlavní město keltiberského obyvatelstva – Numantii856.
Důleţitá vypovídací hodnota je dále sledována u výstupů demonstrujících
viditelnost z konkrétního počtu pozorovacích míst. Jejich význam dotváří plastičnost
terénního reliéfu, jeţ je názorně vykreslena u Renieblasu III (coţ je patrné zejména
z obr. 103).

6.4.3.1.1 Renieblas III
Analýzy viditelnosti byly generovány z celkem 36 stráţních věţí rozmístěných
(vyjma dvou) po celém vnitřním obvodu opevnění základny Renieblas III (kupř. obr. 27,
118).

Pozůstatky

věţovitých

staveb

byly

archeology

identifikovány

v severní,

severozápadní a ve východní části valu o celkovém počtu dvaceti sedmi. Z tohoto počtu
se jedná o 21 samostatně stojících věţí a o 6 pozorovatelen, které byly součástí celkem
tří bran.857 V případě zbývajících devíti věţí se jedná o objekty autorkou, na základě
rozvrţení vnitřní plochy základny v podobě probíhajících ulic a vlastní interpretace
opevnění, předpokládané.
Rozmístění dochovaných reliktů pozorovatelen se pohybovalo od ca 10 m
(věţe F a G) do přibliţně 150–155 m (věţe T a U1); výjimkou je vzdálenost mezi
pozorovatelnami U2 a V, která činila dokonce ca 222 m.858

856

Za stávajících diskutovaných otázek, primárně náleţejících paleovegetačnímu pokryvu, tehdejším
meteorologickým podmínkám a původní výšce fortifikací (s. 136).

857

Dobson 2008, Figs. 51, 54, 56, 58, 60, 61.

858

Měření podle Dobson 2008, Figs. 51, 53.
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Výpočet LOS potvrdil, ţe stráţní věţe tohoto tábora splňují podmínku vzájemné –
následné – dohlednosti od dvoumetrové výšky s výjimkou pozorovatelen W↔X1
a Y2↔YY, v jejichţ případě je operováno s výškou 4 m. Nutno však uvést,
ţe pozorovatelny X1, Y2 a YY se nalézají v neprozkoumaných úsecích, tedy v místech,
kde musíme s případnou původní existencí dalších pozorovatelen počítat (obr. 58, 61, 62).
Identifikace těchto nemovitých reliktů však nebude – vzhledem k destruktivnímu stavu
jiţního a západního průběhu fortifikačního systému – v budoucnu patrně moţná.
Výstupní rastry jednoduché a násobné viditelnosti, generované ze stráţních věţí
o výšce 7 m, demonstrují poţadovanou vizuální kontrolu plochy tábora i jeho okolí
(obr. 31–106). Pozorovatelna pracovně označená písmeny YY byla včleněna do vystupující
zaoblené západní linie opevnění (např. obr. 27).859 Toto místo na jiných plánech základny
č. III představuje velký a zároveň maximální úhel v této části fortifikace,860 pro vztyčení
stráţní věţe – dle našeho soudu – příhodný. Ke zlepšení viditelnosti však tato
pozorovatelna nepřispěla (ke srovnání slouţí obr. 104, 106–108). Zacílíme-li nástrojem
přímé viditelnosti z věţe Y2 na věţ Z1 (čímţ vynecháme pozorovatelnu YY), dojdeme
k jejich vzájemné dohlednosti od třímetrové výšky. Závěrem lze uvést, ţe kromě
výhodného – strategického – umístění nemá věţ YY ţádné jiné opodstatnění.
Vzhledem k rozvrţení plochy Renieblasu III by připadala v úvahu ještě
pozorovatelna třicátá šestá, umístěná v severozápadní části opevnění a označená ZZ2
(obr. 66, 102). Na základě vyexportovaných rastrů jednoduché viditelnosti je však moţno ji
vyhodnotit jako nadbytečnou (viz výstupy z věţí ZZ1 a ZZ2; obr. 65, 66, 101, 102).
Rastr kumulativní viditelnosti byl vygenerován se stráţními věţemi o výšce 7 m
a posléze s pozorovatelnami o výšce 10 m. V obou případech se střední a vyšší hodnoty
buněk váţí k celé ploše tábora – vyjma ústředního vyvýšeného prostranství (viz níţe) –
a k jeho blízkému i vzdálenějšímu okolí, které pojímá i pahorek La Muela s městem
Keltiberů – Numantií (obr. 103, 105, 118, 120).
Centrální část základny se vypíná na skalnatém – ze stráţních věţí neviditelném –
vrcholu,861 jenţ však interpretace vztahující se k poţadované vizuální kontrole (viz výše)

859

Podle Dobson 2008, Fig. 39.

860

Dobson 2008, Figs. 51, 53.

861

Tato ústřední část tábora není v zorném poli pozorovatelů ani ze stráţních věţí o výšce 10 m
(bod 4c; obr. 118–121), coţ je však s ohledem na výpočet nadmořské výšky Renieblasu III pochopitelné:
od průběhu opevnění dělí vrcholovou plošinu základny 22–65 m (obr. 12).
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nevylučuje. Ze závěrů archeologických výzkumů, na jejichţ základě byl vyhotoven plán
tábora,862 je zřejmé, ţe rozvrţení jeho plochy bylo přizpůsobeno terénnímu reliéfu.
Toto tvrzení podporuje i nevyuţitý prostor ke stavebním účelům v jihozápadní části leţení,
kde

je

patrná

značná

sklonitost

terénu,

dosahující

místy ke

30°

(obr. 20).

Interpretace svaţitosti terénu předkládaných táborů jsou představeny na s. 128, 150–151.
U nezastavěných vnitřních prostranství římských vojenských základen je moţno
s opatrností pouţít slova následující, byť se nevztahují ke konkrétnímu pahorku, respektive
místu: „Značná část jejich plochy (táborů, pozn. autorky) není… vůbec obsazena, protože
v hornatém terénu jsou nutně mnohé prolákliny a nepřístupné skály, na nichž se nedají
stavět stany― (Onasandros, Strateg. X, 8.1).
Pro ukázku rozdílů došlo dále k exportu map reprezentujících jednoduchou
viditelnost z pozorovatelen L1, L2, M, O, P, W, ZZ1 a ZZ2 o výšce 10 m (obr. 110–117).
Následně byl vygenerován rastr násobné viditelnosti ze všech stráţních věţí
o výšce 8 m (obr. 109) a závěrem týţ rastrové obrazy ze všech pozorovatelen o výšce
10 m (obr. 119, 121); cíl spočíval v porovnání jejich výsledných výpočtů. Rozdíly jsou sice
obzvláště v blízkém okolí Renieblasu III (u všech postiţených výšek – 7, 8 a 10 m) patrné,
ale minimální (srov. téţ s obr. 104 a 106).
Fortifikace základny kopíruje vyvýšený terén. Z pozic stráţních věţí v severní linii
(tohoto) opevnění lze s opatrností vyčíst, ţe namísto vyšší výšky pozorovatelen dávali
Římané přednost jejich četnému zastoupení; toto pravidlo lze uplatnit rovněţ u Renieblasu
V (obr. 29).

6.4.3.1.2 Renieblas IV
Tábor Renieblas IV – společně s římskými leţeními č. I, II, VI a VII – je jedním z nejméně
prozkoumaných na vyvýšenině La Gran Atalaya, i navzdory tomu, ţe výsledky tamních
výzkumů byly zveřejněny jiţ v r. 1914863. Komplexnější výpovědi, o které se opírá
i M. Dobson, pak náleţejí r. 1929.864 Adolfem Schultenem bylo zdokumentováno celkem
osm vstupů (po dvou v kaţdé linii opevnění). Z tohoto počtu se jedná o dva kamenné
862

Viz obzvláště Dobson 2008, Fig. 53.

863

Schulten 1914, Karte V.

864

Dobson 2008, 194–199. Současní badatelé stále vycházejí – téměř výhradně – z poznatků A. Schultena,
pocházejících z první poloviny 20. století.
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vstupy opatřené flankovacími věţemi (s. 80) v jiţní části valu: o porta praetoria a o druhý,
A. Schultenem blíţe neinterpretovaný, vstup; dále o šest bran typu titulum v severní,
západní a východní linii opevnění. Identifikace těchto nemovitých památek umoţnila
vyhotovit předpokládaný tvar tábora a jeho základní vnitřní rozvrţení (obr. 28b).
Nové interpretační závěry M. Dobsona se kromě nemovitých reliktů v jiţní části
opevnění865 váţí k aktuálnímu – hypotetickému – průběhu ulic. Byly získány studiem
půdorysných nákresů čtyř bran typu titulum, které vyhotovil A. Schulten v r. 1929.
Konkrétně se jedná o vstupy v západní (1×) a východní (1×) části valu a v severní linii
opevnění (2×).866 Michael Dobson se domnívá, ţe vstup č. 2 v severním úseku hradby
mohl – pro svou větší šířku oproti ostatním vstupům – zastupovat funkci porta principalis
dextra (obr. 28b). V případě vstupu č. 3, situovaného taktéţ v severní linii valu, by se tak –
vzhledem k pravidelnému schematickému rozvrţení římských vojenských zařízení –
jednalo o (jeden) konec via quintana. Brána praetoria mohla být součástí západní
(v místě č. 1, nebo č. 8) a porta decumana východní (v místě č. 4, nebo č. 5) linie
opevnění. Tímto tvrzením je zpochybněno vnitřní rozvrţení ulic a s tím související
umístění bran uveřejněných A. Schultenem v r. 1929 (obr. 28b).
Na základě stávajícího mapového schématu a absence archeologicky doloţitelných
zjištění lze do fortifikační linie tábora – kromě dvou flankovacích pozorovatelen
prezentovaných A. Schultenem – s opatrností začlenit pouze hypotetické stráţní věţe.
Zároveň schází povědomí o tom, zda opevnění této základny bylo zesíleno nároţními
stráţními věţemi, či nikoli. Nápomocny nám v tomto směru mohou být, alespoň do určité
míry, analýzy viditelnosti (viz níţe).
Do jihovýchodního úseku opevnění byla včleněna tzv. experimentální stráţní věţ
(níţe jsou uvedeny důvody, které nás k tomuto úkonu vedly): výpočtem LOS došlo
ke zjištění, ţe přiřazením osmimetrové výšky počátečnímu bodu (věţi N2) a zacílením
na koncový a zároveň nejbliţší bod v západním směru (věţ K2)867 o stejné výšce, hledí
stráţní na obou věţích (N2 i K2) nejdále do místa tzv. experimentální stráţní věţe
(obr. 122, 124, 125, 127, 151, 152; viz dále).

865

Michael Dobson (2008, 195, 197) se domnívá, ţe tyto nemovité struktury mohly ve své době plnit zcela
odlišnou funkci, nesouvisejí s opevněním Renieblasu IV, ale s vnitřním zázemím základny č. III
(v jednom případě je uvaţováno téţ o leţení č. V; srov. obr. 28a a 28b s obr. 30a a 30b).

866

Dobson 2008, Fig. 91.

867

Vzdálenost mezi stráţními věţemi N2 a K2 činí 220 m (měřeno v ArcMap).
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Předpokládáme-li existenci nároţních stráţních věţí (?) a výše prezentované
experimentální stráţní věţe (obr. 28a), pak minimální výška všech pozorovatelen
pravděpodobně představovala 8 m, poněvadţ aţ od osmimetrové výšky jsou ve vzájemné
dohlednosti rovněţ věţe J2↔B (obr. 122, 123, 125, 126), případně J2↔N1 a J2↔N2
(vynecháme-li JV nároţní věţ B); zjištěno výpočtem LOS. Toto tvrzení by bylo obhájitelné
v případě, ţe v doposud neprozkoumané východní linii opevnění (mezi věţemi J2 a B,
tj. v úseku o délce přibliţně 73 m) nebude průzkumy věţ odhalena (viz níţe).
Za předpokladu, ţe by ani tzv. experimentální stráţní věţ nebyla badateli potvrzena, pak by
minimální výška pozorovatelen představovala 9 m, neboť hlídkující stráţ na věţích
N2↔K2 splňuje podmínku vzájemné dohlednosti aţ od devítimetrové (virtuální) výšky.
Pokud však v částech opevnění mezi věţemi J2 a B, N2 a K2 budou relikty těchto objektů
vykopány, lze vypovídat o jejich minimální sedmimetrové výšce (s. 137–138).
Mapové kompozice byly vzhledem k výše uvedeným zjištěním generovány
ze stráţních věţí o výšce 8 m (obr. 128–183).
Analýze bylo ponejprve podrobeno všech 25 pozorovatelen a následně 21 stráţních
věţí (vyjma věţí nároţních), situovaných podél vnitřního obvodu opevnění (obr. 178–183).
Cíl výzkumu spočíval ve zjištění, zda výstavba nároţních věţí mohla být pro vyšší stupeň
ochrany této základny stěţejní, či nikoli. Vzdálenost mezi pozorovatelnami se pohybuje
od 41 m (B a N1) do 338 m (L2 a D).
Rastr zobrazující násobnou viditelnost bez uplatnění nároţních stráţních věţí
ukázal, ţe při osmimetrové výšce pozorovatelen mohla být zajištěna viditelnost vně leţení,
a dále, ţe méně příhodná je dohlednost na plochu základny: na obr. 182 jsou neviditelné
úseky – obzvláště v severovýchodní části tábora – patrné; mohlo se však jednat o pozdější
(starověké aţ recentní) zásahy do terénu. Mapa násobné viditelnosti s nároţními stráţními
věţemi o stejné výšce demonstruje nárůst viditelnosti. Ke srovnání slouţí výstupní rastry
násobné a kumulativní viditelnosti: za a) s nároţními věţemi, za b) bez nároţních věţí
(obr. 178–183).
Dohledová vzdálenost na Numantii je patrná z obou výše předeslaných map
[a), b)].
Výstupní rastr kumulativní viditelnosti s nároţními stráţními věţemi (obr. 178, 180)
vypovídá o tom, ţe niţší aţ střední hodnoty buněk v rozmezí 2–11 se váţí téměř k celé
ploše základny a k jejímu blízkému okolí. Viditelnost z největšího počtu pozorovatelen
se naskýtá ve směru Numantie.
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Mapy znázorňující viditelnost z »problematických« stráţních věţí F2 a H2 o třech
různých výškách (8, 9 a 10 m) ukázaly pouze minimální rozdíly mezi nimi
(obr. 136, 140, 186, 188, 191, 192).
Z výše uvedených výpočtů LOS a viewshed vyplývá, ţe bez výstavby
pozorovatelen podél obvodu hradební konstrukce této základny by nebyla postiţena
strategie dohlednosti římského vojska, jíţ předesíláme na s. 133–134 (viz body 4a–4c).

6.4.3.1.3 Renieblas V
Analýzám viditelnosti bylo podstoupeno 30 stráţních věţí situovaných po celém vnitřním
obvodu hradební konstrukce tábora Renieblas V (obr. 29). Z tohoto počtu se jedná
o 21 archeology identifikovaných staveb, přičemţ většina z nich byla objevena v doposud
nejlépe prozkoumané severní linii valu. Dalších 9 pozorovatelen jsme do prostoru hradby
umístili na základě vnitřního rozvrţení základny v podobě probíhajících ulic (obr. 29).
Vykopané stráţní věţe se nalézají ve vzdálenosti od ca 13 m (věţe I a J)
do přibliţně 166 m

(pozorovatelny O

a

P).868

Pozorovatelny O

a P jsou

součástí severovýchodní linie opevnění, která oproti zbývajícím liniím probíhá ve vyšší
nadmořské výšce; z tohoto důvodu nebylo patrně zapotřebí do této části fortifikace
(mezi ně) včleňovat další věţ(e).
Výpočet

LOS

potvrdil

vzájemnou

dohlednost

nejbliţších

pozorovatelen

od dvoumetrové výšky s výjimkou věţí D↔E1, v jejichţ případě je operováno s výškou
4 m. Tyto dílčí výsledky umoţnily vyhotovit rastry jednoduché viditelnosti z pozorovatelen
o výšce 7 m (viz s. 137–138; obr. 193–252). Postiţení viditelnosti z věţe O nepřineslo
uspokojivé výsledky z hlediska vizuální kontroly severovýchodní části území, a proto byla
této pozorovatelně dále přiřazena výška 8 m a následně 10 m. Rozdíly mezi finálními
výpočty lze však interpretovat jako minimální (obr. 208, 257, 258).
Mapa násobné viditelnosti potvrzuje stoprocentní dohlednost ze stráţních věţí
o výšce 7 m na plochu tábora (obr. 254, 256). Viditelnost vně leţení není sice optimální
v okolí severovýchodního nároţí (dále obzvláště obr. 208, 209), jedná se však
o prostranství, kde je patrná značná sklonitost terénu, která sama o sobě zřejmě zajišťovala
dostatečnou ochranu před případnými nepřátelskými vpády (obr. 8, 9, 30a, 30b).

868

Podle Dobson 2008, Fig. 95 – zde se jedná o věţe pod čísly 10 a 11, 16 a 17.
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Bezpečnost byla s největší pravděpodobností umocněna vztyčením většího počtu stráţních
věţí v této – severovýchodní – části opevnění (konkrétně se jedná o pozorovatelny
situované západně od věţe O; viz obr. 29).
Výstupní rast kumulativní viditelnosti (obr. 253, 255) pak názorně ukazuje,
ţe nejvyšší hodnoty buněk směřují k jiţní a západní polovině leţení – coţ je dáno tamním
rovinným aţ mírně zvlněným terénním reliéfem (srov. s obr. 8 a 14) – a k pahorku
La Muela, na němţ se (dříve) rozprostíralo prosperující keltiberské město Numantia
(podkap. 4.1; datace Renieblasu V viz tab. I).

6.4.3.2

Tábory u Numantie a Scipionův circumvallation

Pracovní postup spočíval v následujících krocích: (6)
a) U leţení okolo Numantie (Alto Real, Castillejo, Dehesilla, La Rasa, Peña
Redonda, Travesadas, Valdevorrón) a u Scipionova obkličovacího kruhu došlo
ke stanovení výšky pozorovatelen (7 m) a výšky cíle (0 m); body 2b, 5a, 5b.
b) Stráţní věţe v podobě bodů byly umístěny do středů základen a výpočty
viditelnosti byly generovány za pouţití nástroje Buffer (analysis) o poloměru
tří kilometrů (obr. 259–265). K této volbě jsme přistoupili z důvodu
nemoţného stanovení přesných ani domnělých pozic stráţních věţí
v prostranství jejich fortifikací869.
c) Tábory La Rasa a Peña Redonda dále podlehly analýzám viditelnosti
z pozorovatelen, které bylo moţno do terénu – na základě obdélníkového tvaru
a výskytu bran typu titulum (La Rasa), vzhledu opevnění v podobě jeho nového
průběhu a přerušení (Peña Redonda) – umístit (obr. 266–275).
d) Pro srovnání – na základě rozdílných interpretací A. Schultena a M. Dobsona –
došlo k prostorové modelaci Scipionovy obléhací hradby ve dvou provedeních
(obr. 279),

přičemţ

výpočtům

viditelnosti

podlehl

»aktualizovaný«

circumvallation (pododdíl 4.4.2.3; obr. 277–287).
869

U prostorového umístění hypotetických pozorovatelen lze z části vycházet pouze ze stávajících
vyobrazení leţení Castillejo III, La Rasa a Peña Redonda (Dobson 2008). Bliţší interpretace třetí fáze
tábora Castillejo v souvislosti s relikty stráţních věţí (Dobson 2008, Figs. 158, 181) budou moţné
aţ po konečném potvrzení průběhu Scipionovy obléhací hradby – viz rozdílné výpovědi badatelů
(např. obr. 7a, 276a, 279).
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Výstupní rastry typu buffer jsou pro výše uvedené důvody (bod 6b),
bezprostředně související s geomorfologií terénů předkládaných táborů, pouze orientační
(srov. obr. 15–19 s obr. 259–265).

6.4.3.2.1 La Rasa
Římské vojenské leţení La Rasa podlehlo exkavaci jen z části: doposud (?) byla
prozkoumána východní část opevnění včetně dvou bran typu titulum. Otázka umocnění
valu stráţními věţemi je diskutabilní, poněvadţ archeologickými výzkumy nebyly relikty
těchto staveb odhaleny870.
Pozorovatelny o celkovém počtu šesti (B, D, E1, E2, F1, F2) jsme z výše
uvedeného důvodu (bod 6c) aplikovali pouze do severovýchodního a jihovýchodního
nároţí tábora a do míst předpokládaných bran ve východní linii opevnění, která indikují
právě přítomnost příkopků (obr. 266–271).
Analýza LOS potvrdila, ţe pozorovatelny splňují podmínku vzájemné – následné –
dohlednosti od výšky 1 m s výjimkou dvou stráţních věţí o vypočtené výšce 2 m
(E2↔F1). Ukázku viditelných a neviditelných částí georeliéfu z těchto staveb o výšce 7 m
(bod 6a) reprezentují vyexportované mapy prostřednictvím obr. 266–271.

6.4.3.2.2 Peña Redonda
Římská legionářská základna Peña Redonda vykazuje ze všech průzkumu podstoupených
leţení kolem Numantie největší výškovou variabilitu (s. 127; srov. obr. 12–19).
Nové interpretace Scipionova obkličovacího kruhu zcela mění průběh její severozápadní
linie opevnění, čímţ dále dochází ke změně její rozlohy (obr. 272–275). O existenci
příkopku tábora v místě jihovýchodního přerušení valu vypovídají pouze některé
rekonstrukce A. Schultena,871 přičemţ A. Schulten ani M. Dobson o této pomocné
defenzivní strukturální prohlubni nepodávají ţádná konkrétní písemná sdělení. U nových
(revizních) rekonstrukcí není titulum součástí Peña Redondy.872

870

Dobson 2008, 370.

871

Schulten 1933, Plan VIII; Dobson 2008, Figs. 210–212.

872

Dobson 2008, 326, Figs. 214, 269; 2014, Fig. 6.
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V důsledku aktuální podoby severozápadního průběhu fortifikace tohoto tábora,
který zároveň představuje jeden z úseků »aktualizované« Scipionovy obléhací hradby
(kupř. obr. 272, 276a), bylo moţno do prostoru valu »s jistotou« umístit pouze čtyři stráţní
věţe (A1, A2, B1, B2). Ukázku viditelných a neviditelných částí georeliéfu z těchto
pozorovacích objektů o výšce 7 m (bod 6a) reprezentují obr. 272–275.

6.4.3.2.3 Scipionův circumvallation
I navzdory výše předeslaným nejednotným interpretacím, jeţ se vztahují ke vzdálenostem
mezi stráţními věţemi Scipionova obkličovacího kruhu (pododdíl 4.4.2.3), jsme tyto
zpevňující články po přibliţně 30 m do hradby aplikovali. Domníváme se, ţe předloţené
výsledky analýz se mohou stát – zvláště po dalších terénních zjištěních – důleţitým
srovnávacím materiálem (viz níţe).
Pozorovatelnám jsme přiřadili sedmimetrovou výšku (bod 6a). Tato výška se opírá
o výpovědi generála E. Schramma, prostřednictvím jeho kresebné dokumentace, a lze ji
uplatnit jak pro věţe vystavěné za hradebním systémem, tak pro věţe stojící na hradbě
(obr. XVII): (7)
a) V případě věţe vystavěné na hradební zdi by se jednalo o umístění
dělostřeleckého stroje nikoli v úrovni ochozu, ale o patro výše (obr. XVII: 1D),
rovněţ o moţné vyuţití tohoto – horního – prostranství ke střelbě z ručních
zbraní, případně za účelem (včasné) signalizace.
b) U pozorovatelny přiléhající k opevnění je uvaţováno o postavení těţké
mechanické zbraně ve druhém nadzemním podlaţí. Zároveň v tomto případě –
pro nějţ je určující dráha střely – pojednáváme o sedmimetrové výšce,
jako o výšce minimální (viz body 2b a 5a; obr. XVII: 2D).
Do »aktualizované« podoby Scipionovy hradby, vyhotovené M. Dobsonem
a F. Moralesem Hernándezem (s. 71–73), jsme umístili celkem 277 stráţních věţí
(kupř. obr. 276a, 276b). Pozorovatelny jsou bodově znázorněny a jedna od druhé
se pohybují ve vzdálenosti od 29,65 do 30,51 m873.

873

Správnost měření byla ověřena: a) vzdálenost první stráţní věţe (č. 1) od poslední (č. 277) představuje
30 m; b) po ca 30 m od předpokládané pozorovatelny č. 82 jsme zacílili do místa archeology zkoumané
stráţní věţe (pracovně označené č. 83; např. obr. 276a).
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Ponejprve došlo k vyhotovení rastrů jednoduché viditelnosti postupně ze stráţních
věţí 1–277. Posléze byly generovány rastry kumulativní viditelnosti z pozorovatelen 1–42,
43–92, 93–114, 115–151, 152–164, 165–174, 175–193, 194–233 a 234–277.
Závěrem došlo k jejich celkovému algebrickému součtu, jehoţ výstupem je rastr
kumulativní a (prostřednictvím následné reklasifikace) rastr násobné viditelnosti ze všech
277 stráţních věţí (obr. 277–280).
U archeology vykopané pozorovatelny, později umístěné do linie římského
obkličovacího kruhu (zde pod pořadovým č. 83), byly provedeny další analýzy viditelnosti:
Pro širší srovnání byla této věţi dále přiřazena výška 4 a 5 m, výška cíle 0 m
(úroveň terénu) a 1,7 m (předpokládaná výška římského vojáka); viz obr. 283–286.
Zadání OFFSETB 1,7 m bylo závěrem uplatněno u věţe o výšce 7 m → obr. 287.
Pro maximální zohlednění viditelných a neviditelných částí reliéfu jsou mapové
výstupy vyhotoveny v měřítkách 1 : 20 000 a 1 : 30 000 (obr. 278, 279)874. Pro zjištění,
zdali mohla být zajištěna viditelnost ze stráţních věţí Scipionovy hradby i na vzdálenější
tábory Renieblas, došlo k exportu mapy v měřítku 1 : 40 000 (obr. 280).
Z výstupů je patrné, ţe horní polovina území byla římskými vojenskými
jednotkami z pozorovatelen hradební zdi (kaţdá o výšce 7 m) snadněji kontrolovatelná neţ
dolní (např. obr. 277, 279, 280). Ta patrně vyţadovala zesílení obrany – viz A. Schultenem
zkoumané relikty stráţních věţí, které byly objeveny v těsné blízkosti mezi kastelem
Molino a táborem Dehesilla v jihozápadní části fortifikačního systému (s. 72).
Výpovědi odkazující na geomorfologii terénu sledované oblasti jsou dobře čitelné
z digitálních modelů typu TIN a GRID (kupř. obr. 8, 11a, 276b).
Výstupní rastr násobné viditelnosti z pozorovatelen o výšce 7 m – za přispění
geomorfologických ukazatelů – dále vykazuje téměř stoprocentní vizuální kontrolu celé
Římany obléhané plochy (obr. 278, 279) i vzdálených základen Renieblas (obr. 280).
Méně příhodná je viditelnost na některých místech vně hradby: v jihozápadní části mohla
být nepříznivá situace vyřešena rozmístěním stráţních věţí podél opevnění Dehesilly,
zvláště pokud by měl tábor podobu, jakou mu vtiskl A. Schulten875 (obr. 8, 17)876.

874

Z důvodu získání potřebné velikosti okrajů pro tištěnou verzi předkládaných map, došlo ke změně jejich
měřítka. Proto jsou tyto informace, uveřejněné zde i v dalších částech studie, pouze orientační.

875

Schulten 1914, Karten IV, V; 1933, Plan III.

876

Některými současnými badateli je však A. Schultenem předpokládaný původní vzhled (rozloha a půdorys)
nejen tohoto leţení zpochybněn (s. 89, 101).
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Výše uvedené »sekundární« stráţní věţe mezi základnami Dehesilla a Molino ke zlepšení
viditelnosti v postiţeném směru přispět nemohly, poněvadţ v jejich místech terén klesá.
V jihovýchodní části mohla být negativa eliminována prostřednictvím pozorovatelen leţení
Peña Redonda, z důvodu jejich umístění ve vyšší nadmořské výšce (obr. 8, 272–275).
V případě neviditelného úseku, situovaného západně od jihozápadního průběhu opevnění
tohoto legionářského zařízení, se můţe jednat o horskou říčku napájející řeku Merdancho,
popřípadě o slepé rameno této řeky (obr. 4; širší prostorovou pozici Peña Redondy
prezentují obr. 7a–9). Mapové kompozice potvrzují, ţe sedmimetrová výška stráţních věţí
mohla být Římany zvolena.
Výstupní rastr kumulativní viditelnosti (obr. 277) dokládá, ţe vyšší hodnoty buněk
jsou příznačné pro severovýchodní (mezi leţeními Castillejo a Valdevorrón) a západní
(mezi základnami Castillejo a Dehesilla) část obkličovacího kruhu. Viditelnost z největšího
počtu pozorovatelen se pak váţe k severnímu a jihozápadnímu úseku hradby. Z výstupu
je dále patrné, ţe pro římskou armádu byla lépe přehledná, a tudíţ snadněji kontrolovatelná
část území situovaná od Numantie na západ (resp. severozápad) a na severovýchod.
Jeho význam pak dotváří plastičnost terénního reliéfu, především v místě pahorku
La Muela a v části mezi touto vyvýšeninou a stráţní věţí Peñas Altas.

6.5 SYNTÉZA A INTERPRETACE
Těţiště metodického postupu spočívalo na třech vektorových mapových listech MTN10
oblasti

Soria,

která

je

součástí

autonomního

společenství

Castilla

y

León

(severovýchodní Španělsko) a zároveň Iberského masívu.
Výzkum v prostředí ArcGIS členěný do deseti hlavních kroků, potaţmo bodů
(1a–1j), přinesl nové poznatky z hlediska prostorových charakteristik analýzám
podrobených tamních římských vojenských základen a zároveň umoţnil lépe studovat
jejich formální náleţitosti – tvar (s. 86–87; kupř. obr. 8, 12–29, 276a–276b) a základní
vnitřní členění (viz níţe; obr. 27, 28b, 29).
Prostorový rozsah zájmového území představuje ca 20,8 × 4,8 km. Do celkového
kontextu bylo – kromě doručených výškopisných a polohopisných dat 877– zařazeno více
neţ 400 (pro účely této studie) nově vytvořených geoobjektů v podobě bodů, linií a ploch:

877

Z těchto dat byly pouţity vrstevnice, výškové kóty, vodní toky a novodobá města.
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keltiberské město Numantia, Scipionův circumvallation ve dvou provedeních, 17 římských
militárních leţení, předpokládaný Scipionův most, cesta z doby římské (členěná do tří
úseků) a stráţní věţe o celkovém počtu 384. Z tohoto počtu se jedná o 107 pozorovatelen,
které byly začleněny do celkem deseti táborů (vyjma leţení č. I, II, VI a VII Renieblas,
Molino, Peña del Judío a Vega); jejich výběr byl v prvé řadě podmíněn znalostí celého
průběhu opevnění a rozloze. Dalších 277 stráţních věţí našlo své uplatnění v prostoru
»aktualizované« Scipionovy obléhací hradby (viz především obr. 276a).
Celkem byly vyhotoveny čtyři digitální modely reliéfu typu TIN pro ukázku
moţnosti uţití různých pracovních postupů (body 1e–1f). Nejkvalitnějším je TIN, na jehoţ
modelaci se podílely dostupné vrstevnice (základní a zdůrazněné) a pouze vybrané
výškové kóty (obr. 8). Jedná se o zdařilou ukázku výzkumu podstoupeného soudobého
krajinného celku, jak dokládají topografické mapy získané z webového portálu španělské
společnosti IDECyL (obr. 4, 5) a pouţité vrstevnice (obr. 7a, 7b). Výsledky podléhají
kvalitě vstupních digitálních dat v závislosti na kroku vrstevnic. Nedokonalosti způsobené
řídkým počtem izohyps, obzvláště v severozápadní části oblasti, byly eliminovány
přidáním výškových kót. Tzv. schody se přesto ani v tomto případě nepodařilo zcela
odstranit (detailní pohledová kontrola vygenerovaného terénního reliéfu byla provedena
za pomoci vrstevnic). Předkládané digitální modely kromě členitého reliéfu krajiny
přinášejí informace o polohopisném a výškopisném umístění římských vojenských
základen v širším geografickém prostoru, zároveň umoţňují zamyslet se nad případnými
výhodnými pozicemi pro výstavbu dalších defenzivních a ofenzivních staveb.
Z jednotlivých TINů byl vypočítán sklon reliéfu zájmového území, který se z většiny
pohybuje v rozmezí 0–10,97°. Ani poměrně strmé svahy zde však nejsou výjimkou.
Největší sklonitost je charakteristická pro jihozápadní část pahorku La Gran Atalaya
(s tábory Renieblas) a pro protáhlou vyvýšeninu rozprostírající se jiţně od něho, dále pro
západní a jihovýchodní část kopce La Muela (na jehoţ vrcholu se vypínala Numantia)
a pro území situované jiţně od této vyvýšeniny.
Digitální výškové modely celé sledované oblasti (body 1h–1i; obr. 10a–11d)
ukázaly, ţe kvalitními jsou DEMs typu GRID generované z vrstvy základních izohyps
v prostorovém rozlišení 2 a 5 m, vzhledem k minimálním rozdílům mezi nimi. Pro toto
zhodnocení byl určující výpočet jejich nadmořské výšky, který se v prvním případě
pohybuje v rozmezí 999,79 a 1363,58 m (obr. 10a, 10b), ve druhém případě mezi 1002,59
a 1363,09 m (obr. 10c, 10d). Oba rastrové výškové modely byly následně pouţity pro
výpočty LOS a viewshed. Stejně hodnotné výsledky jsou příznačné pro DEMs vzniklé
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interpolací základních a zdůrazněných vrstevnic ve stejném prostorovém rozlišení
(obr. 11a–11d). Pro kontrolu správnosti byly výše vyhodnocené DEMs typu GRID
vygenerovány téţ s izohypsami, které se na jejich vzniku podílely (obr. 10b, 10d, 11b,
11d). Jako méně hodnotné naopak klasifikujeme modely terénního reliéfu typu TINGRID,
v jejichţ případě k dopočítávání hodnot nadmořských výšek nedochází.
Exportovány byly dále DEMs typu GRID vybraných polygonů (bod 1j)
v prostorovém rozlišení 0,2 m (Renieblas III–V, Alto Real, Castillejo, Dehesilla, La Rasa,
Peña Redonda; obr. 12–19). Tyto rastrové výškové modely byly generovány ze základních
a zdůrazněných izohyps s výjimkou táborů Alto Real a Castillejo, neboť zdůrazněné
vrstevnice do jejich ploch nezasahovaly (obr. 7b, 15, 16). Výstupem jsou zobrazené
hodnoty nadmořských výšek zařízení Renieblas, které se pohybují od 1039 m
(Renieblas V) do 1133 m (Renieblas III a IV), případně do 1141 m (?) u Renieblasu V
(obr. 14) a výšková umístění základen kolem Numantie s kótami terénu od 1008 m n. m.
(Alto Real; obr. 15) do 1063 m n. m. (La Rasa; obr. 18). Zdůrazněná izohypsa určující
nadmořskou výšku 1050 m prochází severní částí tábora La Rasa (a táţ podélně leţením
Peña Redonda; obr. 7b); při stávajícím zvýraznění linie opevnění je však zřetelná
aţ od měřítka 1 : 20 000. Analýzám nepodlehla zařízení Travesadas a Valdevorrón
v důsledku absence vrstevnic v jejich prostranstvích (obr. 7a, 7b).
Vypočtená

nadmořská

výška

georeliéfu

v rozmezí

999,79–1363,58 m

(obr. 10a, 10b)878 jej začleňuje mezi ploché aţ členité hornatiny.879 Analýzám podstoupené
tábory římského vojska (obr. 12–19) v polohách od 1008 do 1133 m n. m. (1141 m n. m.?)
jsou součástí ploché hornatiny. Plochy základen vykazují velmi variabilní převýšení
v rozmezí 12–94 m (102 m?) a na základě klasifikace spadají mezi roviny aţ členité
pahorkatiny. Největší výškový rozdíl byl vypočten na plochách leţení Renieblas III–V
(obr. 12–14).
Další mapové kompozice jsou zacíleny na sklonitost terénu v polohách táborů
a přinášejí detailní pohled na jejich výškový profil (obr. 20–26); generovány byly z výše
představených DEMs typu GRID (s velikostí pixelů 0,2 × 0,2 m), za pouţití nástrojů
Slope (3d) a Interpolate Line. Terénní reliéf základen č. III a IV Renieblas a Peña Redonda
z většiny spadá mezi tzv. značně aţ příkře skloněné plochy (5–25°); tábory Renieblas V,

878
879

Další výpočty se jen mírně odklánějí (obr. 10c–11d).
Rozdíl absolutních výšek, jenţ v tomto konkrétním případě představuje 363,79 m, krajinu řadí
do ploché hornatiny.
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Castillejo, Dehesilla a La Rasa jsou z tohoto hlediska součástí převáţně rovinných aţ mírně
skloněných ploch (0–5°). Nejzajímavější výstupy reprezentují základnu č. III Renieblas,
coţ je dáno vyvýšeným, ale téměř rovinným terénem v její horní a zároveň ústřední části
(obr. 12, 20), kde bylo odkryto mimo jiné praetorium. K upřesnění slouţí výpočet
sklonitosti mapovaného území vykazující v místě maximální sklon 0,87–1,08°.
Charakteristické jsou velmi rozdílné profily terénu v postiţeném (západovýchodním)
směru u základen č. III, IV a V Renieblas (obr. 20–22), jakoţ i průběhy jejich opevnění
ve spojitosti s vrcholem pahorku La Gran Atalaya. Právě jím prochází jihovýchodní nároţí
tábora č. IV a severovýchodní nároţí leţení č. V, přičemţ fortifikace základny č. III kopec
naopak obepíná (obr. 8, 9, 12–14, 30a, 30b; viz téţ s. 86).
Softwarové analýzy GIS ve spolupráci s archeologickými prameny umoţňují –
vzhledem ke geomorfologickým výpočtům a k odkrytým materálním dokladům – zacílit
na vyuţití ploch táborů či na rozmístění stráţních věţí podél obvodu jejich hradebních
konstrukcí. Rozbor lze provést u zařízení č. III, IV a V Renieblas v souvislosti
s předpokládaným průběhem ulic (obr. 27, 28b, 29): jiţní konec M. Dobsonem
předpokládané via quintana na ploše Renieblasu IV je situován těsně pod úpatím pahorku
(srov. obr. 13 a 28b), severovýchodní konec tzv. bezejmenné (ve smyslu dosud
nepojmenované) ulice na ploše Renieblasu V na jeho úpatí (srov. obr. 14 a 29),
via principalis základny č. III nejvyšší vrcholovou plošinou naopak zčásti prochází
(srov. obr. 12 a 27). V severní linii opevnění Renieblasu V (obr. 29) byly identifikovány
věţe ve velmi těsné blízkosti. Jejich absence je naopak příznačná pro severovýchodní
atypickou nároţní část valu, coţ je s ohledem na tamní přirozeně vyvýšený a téměř rovinný
terén, který sám o sobě mohl zajišťovat ochranu, předpokládatelné (obr. 8, 9, 30a, 30b).
Obdobné závěry shledáváme u rozmístění pozorovatelen zpevňujících fortifikační linii
Renieblasu III (obr. 27): Poměrně těsné rozestoupení stráţních věţí bylo uplatněno
u severozápadního, severního a u severovýchodního průběhu opevnění. Velké intervaly
mezi nimi jsou naopak spatřovány v jihovýchodní části valu, která pevnější obranu
ve spojitosti se zajištěním lepšího výhledu do krajiny a areálu tábora – vzhledem
k vygenerovaným výpočtům – patrně nevyţadovala (kupř. obr. 8, 12, 20, 30b, 104).
Vzdálenost mezi věţemi v prozkoumaných úsecích hradby Renieblasu V činí ca 13–166 m,
u pozorovatelen Renieblasu III se jedná o intervaly v rozmezí dokonce ca 10–222 m.
Výsledky předkládaného výzkumu i na dalších příkladech potvrzují, ţe nejen
formální, ale téţ prostorové vlastnosti tamních římských táborů jsou zcela přizpůsobeny
terénnímu reliéfu a strategickým obranným úmyslům (viz Scipionův circumvallation).
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Největší vypovídací hodnotou – pro znalost celého půdorysu, kvalitní
prozkoumanost vnitřních ploch, identifikaci většího počtu stráţních věţí podél vnitřní
strany opevnění, stejně jako pro výpočty DMR typu TIN, DEMs typu GRID, slope
a viewshed (viz níţe) – disponují tábory č. III a V Renieblas.
Důraz byl kladen na zjištění/ověření minimální výšky stráţních věţí u vybraných
římských vojenských základen v okolí Numantie, z hlediska postiţení jejich efektivní
obrany. Tohoto cíle bylo v rámci moţností – díky předpokládané prostorové pozici
dělostřeleckého stroje a stráţe (související s pravděpodobnou výškou fortifikací)
a

analýzám

viditelnosti

v ArcGIS

–

dosaţeno.

Rozmístění

identifikovaných

a předpokládaných stráţních věţí u leţení Renieblas III, IV (?)880, V, VI a u Scipionova
obkličovacího kruhu ukazují především obr. 27, 28a, 29, 276a–279. Stanoviště pouze
domnělých pozorovatelen demonstrují tábory La Rasa a Peña Redonda (obr. 266–275).
Prostorová lokalizace hypotetických stráţních věţí vychází z předpokladu jejich výstavby
na vnitřní straně valu (u obkličovacího kruhu na vnější straně hradby, příp. na hradbě
a v pravidelných intervalech), z vlastní interpretace opevnění základen (Renieblas III, IV,
VI, La Rasa, Peña Redonda) a z jejich vnitřního rozvrţení (Renieblas III aţ V,
Peña Redonda?).
Rastry viditelnosti (obr. 31–275, 277–287) byly konkrétně generovány pro:
● leţení římského vojska pod č. III, IV a V, jeţ byla vystavěna severovýchodně od
současného města Renieblas;
● římské vojenské tábory situované u keltiberské Numantie (Alto Real, Castillejo,
Dehesilla, La Rasa, Peña Redonda, Travesadas a Valdevorrón);
● tamní – M. Dobsonem a F. Moralesem Hernándezem »aktualizovaný« –
Scipionův circumvallation.
Největším výpovědním potenciálem, který náleţí minimální výšce stráţních věţí,
disponují Renieblas III, IV (?) a V. Tato leţení se nacházejí v několika kilometrové
vzdálenosti od pahorku La Muela (s. 122–123). Výstupní rastry násobné viditelnosti
ukazují, ţe z prostranství jejich fortifikací mohla být zajištěna dobrá vizuální kontrola
tohoto krajinného útvaru s hlavním městem Keltiberů. Tyto interpetace utvrzují naše
vědomí o jejich důleţitosti vůči Numantii, a lze proto předpokládat, ţe i tyto tábory
880

Adolfem Schultenem identifikované stráţní věţe leţení č. IV Renieblas jsou součástí brány praetoria
v jiţní části valu (obr. 28a, 28b).
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s výjimkou Renieblasu V (viz jeho předpokládaná pozdější datace – tab. I) byly vystavěny
za účelem jejího dobytí. Zjištění zacílená na leţení č. III a V umoţňují – vzhledem
ke stavu archeologických poznatků, k podobě terénního reliéfu a k výpočtům viditelnosti –
s opatrností vycházet z minimální sedmimetrové výšky stráţních věţí, které byly jejich
součástí. U základny č. IV je teoreticky moţné – pro její neuspokojivý stav
prozkoumanosti – uvaţovat o minimální sedmimetrové, osmimetrové i devítimetrové
výšce pozorovatelen (s. 141–142).
Důleţitá vypovídací hodnota je dále spatřována u Scipionova obkličovacího kruhu
vystavěného kolem Numantie. Z výsledků vlastního pozorování se přikláníme k minimální
sedmimetrové výšce stráţních věţí, k jejich pravidelnému rozmístění po třiceti metrech
na hradbě, případně na vnější straně opevnění, a k meziprostorovým věţovitým
nadstavbám ve stěţejních úsecích. V této souvislosti je však bezpodmínečně nutné, aby
se uskutečnily další archeologické výzkumy tohoto obléhacího opevnění. Pouze jejich
přínos v podobě potvrzení jeho nového průběhu, jenţ byl v nedávné době publikován881,
a v podobě odkrytí dalších nemovitých reliktů – základů stráţních věţí a fortifikačních linií
táborů882, které byly jeho součástí, můţe být podkladem pro další důleţité interpretace
a následné zjišťovací/ověřovací analýzy (např. výpočty viditelnosti). Nové poznatky budou
moci být dále vyuţity kupříkladu pro analogie s dalšími obdobnými stavebními
strukturami na území Španělska a v dalších zemích.
Minimální sedmimetrová výška stráţních věţí / dělostřeleckých plošin studiu
podrobené Scipionovy obléhací hradby s opatrností potvrzuje výpovědi A. Schultena,
respektive generála E. Schramma, v souvislosti s jejich předpokládanou původní výškou
(viz body 2a, 2b). V případě, ţe by v budoucnu byla archeologickými výzkumy potvrzena
třicetimetrová vzdálenost mezi »hlavními« stráţními věţemi tohoto důmyslného
opevňovacího systému, bylo by moţno prostřednictvím vyexportovaných rastrů
viditelnosti konkrétněji promýšlet strategii nejen římské vojenské obrany, ale téţ obléhání,
a být tak legionářům opět o krok »blíţe«.
U základen Scipionovy obléhací hradby (Alto Real, Castillejo, Dehesilla, La Rasa,
Molino, Peña del Judío, Peña Redonda, Travesadas, Valdevorrón a Vega) nelze v tomto
směru, v této fázi bádání, činit konečné (jednoznačné) závěry. Jejich bliţší interpretace
budou moţné aţ po dalších archeologických terénních zjištěních ve smyslu postiţení jejich
881

Dobson 2008, Fig. 269; 2014, Fig. 6; Dobson – Morales Hernández 2014.

882

S cílem potvrdit jejich konečné formální a prostorové vlastnosti.
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formálních charakteristik (výše jiţ z části předeslaných) v podobě velikosti, tvaru,
vnitřního uspořádání a pozic stráţních věţí podél obvodu jejich fortifikací.
Výsledky výzkumu se konkrétně opírají o vyexportované a vyhodnocené mapy
reprezentující jednoduchou, kumulativní a násobnou viditelnost. Mapové kompozice
velkých měřítek (1 : 6 000 a 1 : 9 000) a mapy středního měřítka (1 : 10 000) splňují
podmínky ţádané viditelnosti ze stráţních věţí na plochy táborů a do jejich blízkého okolí;
týţ závěr je spatřován u map v měřítku 1 : 50 000 demonstrujících viditelnost z leţení
Renieblas na pahorek La Muela s Numantií. Rastr násobné viditelnosti ze všech
277 stráţních věţí Scipionova obkličovacího kruhu (kaţdá o výšce 7 m) vykazuje
výbornou vizuální kontrolu celé obléhané plochy (obr. 278, 279) i vzdálených základen
Renieblas (obr. 280).
Na obraně hradeb se kromě muţů obsluhujících dělostřelecké stroje mohli podílet
téţ lučištníci, prakovníci, muţi s oštěpy či kopiníci, pohybující se s největší
pravděpodobností i v úrovni hradebního ochozu. Jejich střely tak patrně vycházely jiţ
z výšky necelých pěti metrů. Tyto závěry vycházejí ze znalostí předpokládané původní
výšky fortifikací (obr. XVII) a výšky římského vojáka (s. 130–131). Nejhořejší patro věţí
bylo s největší pravděpodobností vyčleněno pro signalizační účely.
K dalším interpretacím bude moţno přejít aţ po identifikaci a rozboru nových
materiálních dokladů, poněvadţ všechny další závěry zaloţené na stávajících omezených
zdrojích informací by byly předčasné.
Finální část předkládaného výzkumu je – vzhledem k připomenutí hlavních
metodických kroků (body 1c–1j) a k souhrnnému zhodnocení dosaţených výsledků –
součástí kapitoly Závěrečné zhodnocení a přínos předkládané práce (kap. 7).
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7

ZÁVĚREČNÉ

ZHODNOCENÍ

A

PŘÍNOS

PŘEDKLÁDANÉ

PRÁCE
Klíčové postavení raných římských vojenských zařízení v okolí keltiberského města
Numantia potvrdily archeologické terénní práce, starověké i současné písemné prameny
a geografické informační systémy; avšak pouze jejich provázaností bylo dosaţeno
vytyčených cílů.883
Odborné archeologické pojednání věnované římskému válečnictví na území
Iberského poloostrova, potaţmo tamním bojištím a římským militárním základnám,
v českém prostředí doposud scházelo. Pevně věříme, ţe předkládanými řádky napomůţeme
zájem o tuto problematiku podnítit, a »nedotčené hradby« tak prolomit.

7.1 TEORETICKÝ OKRUH
Stručnou charakteristikou římského odkazu v úvodní části tohoto díla byl získán celkový
přehled o jedné kapitole světových dějin, do které tematika římského vojenství spadá.
Nejvíce znalostí o válečných konfliktech a setrvání římských vojsk v různých
zemích ve vymezeném období římské republiky přinášejí dobová literární svědectví.
Zpracováním těchto historických událostí se ukázalo, ţe bez zpráv starověkých spisovatelů
bychom o těchto okruzích problémů neměli tak hodnotné povědomí.
Druhé místo v tomto poznání zaujímají prameny archeologické. Identifikovaná
naleziště vojenského charakteru, především ve španělském geografickém prostoru, jsou
bohatým zdrojem archeologického materiálu v podobě nemovitých a movitých památek
z období 3.–1. století př. Kr. Na bojištích dochází k nálezům militarií a dalších artefaktů,
téţ k identifikaci lidských kosterních pozůstatků884. Přinášené informace z ostatních zemí –
v kontextu archeologicky zkoumaných vojenských lokalit z této historické epochy – jsou
naproti tomu velmi sporadické,885 neboť se badatelé ve svých textech téměř výhradně
omezují na výpovědi dobových literárních pramenů. Důvodem můţe být nízká míra

883

Na základě získaných poznatků je moţno uvést, ţe samostatně pouţité prameny a provedené analýzy
přinášejí sice cenná, avšak nekomplexní zjištění.

884

Badatelé neuvádějí konkrétní místa těchto nálezů, ani neodkazují na zdroj této zprávy (Quesada Sanz –
Kavanagh de Prado 2006, 69, 71).

885

Vyjma dobře zdokumentovaných obléhacích opevnění G. I. Caesara v Galii z 1. století př. Kr.
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poznání archeologie těchto památek, případně problematický přístup k ţádaným
informacím. V některých případech není zřejmé, zda autor zakládá svá sdělení na výpovědi
literární, či archeologické povahy.886
Nejméně

příhodná

situace

byla

v tomto

směru

vyhodnocena

u zdrojů

ikonografických a epigrafických. Ty se omezují na reliéfy a nápisy zdobící mincovní
a keramické exempláře a na další ojedinělé nálezy s vojenskou tematikou (vymezeného)
období římské republiky. Za důleţitý zdroj informací jsou povaţovány reliéfní scény
Traianova sloupu, byť se od námi zkoumané historické epochy – s ohledem na jejich
pojednání o římské armádě poč. 2. století po Kr. – odklánějí.
Velký význam je spatřován v součinnosti archeologických a antických písemných
pramenů, je-li studována kupříkladu problematika válečných polí, stavebních technik,
obrany fortifikací uţitím mechanických střelných zbraní či problematika interpretace
Polybiova římského legionářského tábora. V jeho případě však budou moci být konečné
závěry – náleţející jeho podobě – vyřčeny aţ po jednoznačném a nezpochybnitelném
ověření vnitřního členění většího počtu republikánských základen legií ve Španělsku,
popřípadě na území dalších bývalých římských provincií. Konfrontace těchto pramenů je
naopak příznačná například u římské hradby vystavěné za účelem obléhání Numantie,
v jejímţ případě soudobé archeologické výzkumy a interpretace vypovídají o menším
obvodu a předpokládají jinou – pravděpodobně menší – vzdálenost mezi stráţními
věţemi;887 shody nepanují ani u hodnocení Scipionova přemostění, tzv. Nobiliorova tábora
či u existence obranných fortifikačních linií Numantinců (na pahorku La Muela a v jeho
okolí). Táţ problematika se váţe k zaloţení stálých římských vojenských fortifikací
Tarraco a Emporion: v období druhé punské války – dobová literatura versus na přelomu
3. a 2. století př. Kr. (Tarraco) a v první polovině 2. století př. Kr. (Emporion) –
archeologická dokumentace.
O římské dobývací taktice, kupříkladu v podobě pouţití těţkých pojízdných strojů
(ţelvy, věţe…) a ochranných přístřešků (v j. č. vinea, musculus…), nebylo z důvodu
Scipionem zvolené strategie obléhání – vyhladověním – v práci pojednáno.

886

Kupříkladu ze sdělení N. Fieldse (2014, 9) pouze vyplývá, ţe s bitvou u Aquae Sextie (102 př. Kr.)
je spojována výstavba stejnojmenného římského tábora stálého charakteru.

887

O shodě lze naopak vypovídat u konstrukce a předpokládané původní šířky tohoto hradebního systému,
jak dokládají Appiános a novodobé archeologické výzkumy (Dobson 2008, 402, Figs. 279: A, B –
viz obr. XVII).
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Do celkového kontextu byly začleněny všechny doposud známé (?) lokality
vojenského charakteru z území Iberského poloostrova, které na základě terénní
archeologické dokumentace spadají do období římské republiky, počínaje r. 218 př. Kr.
Tento pracovní postup umoţnil shromáţdit a vyhodnotit více neţ pět desítek raných táborů
starověkých Římanů, s největší koncentrací v jeho severovýchodní části. Tematika byla
primárně zacílena na problematiku jejich časového zařazení (tab. I–IV) a analogických
souvislostí z hlediska archeologických materiálních dokladů (kap. 5). Výsledkem je
rozsáhlá sbírka nemovitých a movitých archeologických nálezů, spojených především
s římskými militárními základnami z blízkého i vzdálenějšího okolí keltiberské Numantie
a s nalezišti téhoţ charakteru, jeţ byly objeveny v Cáceresu el Viejo, La Palmě,
El Pedrosillu a v Andagoste.
Nejdůleţitější soubor zde předloţených hmotných pramenů z území bývalé
Hispánie se pojí (právě) s numantinskými válkami a vojenskými reformami Publia
Cornelia Scipiona Aemiliana.
Ke splnění vytyčených cílů, které jsou součástí této teoretické části studie,
významně přispěly dobové literární prameny a široká bibliografická základna současných
badatelů, převáţně sestávající ze španělsky a anglicky psané literatury.

7.2 PRAKTICKÝ OKRUH
Praktická část předkládaného díla ponejprve seznamuje se základními informacemi
o softwaru GIS a následně pojednává o jeho významu z hlediska archeologického
potenciálu. Tyto řádky zároveň předcházejí vlastnímu výzkumu.
Z topografických map španělské společnosti IDECyL je patrné, ţe v této studii
prezentované úseky římské cesty – směřující z Uxamy (Osma) do Augustobrigy (Muro de
Ágreda); viz obr. 7a–9 – jsou minimálně z části pro pozemní komunikaci vyuţívány i dnes
(srov. s obr. 4–6).888
Dosavadní kroky badatelů významně přispěly ke zhodnocení formálních
a základních prostorových vlastností tamních římských militárních základen a Scipionova
obléhacího opevnění, zároveň se staly nenahraditelnými pro předkládaný autorčin výzkum
v prostředí ArcGIS. Pouze studiem a interpretacemi parametrů hradebních konstrukcí

888

O stávající existenci a funkčnosti této silnice v celé délce vypovídá M. Dobson (2008, 12).
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a pozic stráţních věţí bylo moţné se z hlediska efektivity zaměřit na výškové umístění
mechanického stroje889 a vojenské stráţe, tudíţ na stanovení minimální výšky stráţních
věţí. Tato zjištění následně umoţnila zacílit na stěţejní a zároveň finální analýzy
viditelnosti (viz dále), jeţ zvolenou minimální sedmimetrovou výšku pozorovatelen
u základen č. III a V v Renieblasu a u Scipionovy obléhací hradby potvrdily.
Z výše uvedených důvodů byla největší pozornost věnována (právě) geografickým
informačním systémům, respektive vybraným úkonům, jakými jsou rektifikace
a vektorizace, různé způsoby generování DMR/DTM typu TIN a DEMs typu GRID,
sklonitosti terénu; závěrem došlo k výpočtům LOS a viewshed. Výsledné mapové
kompozice přinášejí nová zjištění zaměřená na danou problematiku (vyjma vrstevnicových
plánů příslušných archeologických nemovitých dokladů, které byly jiţ nesčetněkráte
publikovány a díky nimţ mohly být všechny vektorové a rastrové operace realizovány).
Prostřednictvím této uţité metodiky došlo k postiţení formálních a širších prostorových
charakteristik římských militárních základen v daném geografickém prostoru; jejich
významový potenciál je však u analýz viditelnosti plošného charakteru, obzvláště
v důsledku diskutované otázky lesního pokryvu ve sledovaném období starověku,
limitován890.
Studium problematiky dále prokázalo, ţe:
1. Uţitím různých pracovních postupů a jejich následným vyhodnocením bylo
dosaţeno ţádané výsledné kvality předkládaných závěrů v podobě písemné
a obrazové dokumentace.
2.

Areály vybraných římských táborů vykazovaly rovinný aţ velmi svaţitý terén.

3.

Pravidelné vzdálenostní intervaly mezi stráţními věţemi nebyly vţdy
dodrţovány, jak je archeologicky doloţeno u leţení č. III a V v Renieblasu.
Rozhodujícím činitelem pro jejich prostorové umístění byla zřejmě optimální

889

V souvislosti se strategií dostřelu. Cenné a pro předkládaný výzkum klíčové rekonstrukce Scipionovy
hradby, respektive její konstrukce s věţemi i bez nich, vyhotovil generál E. Schramm (obr. XVII).

890

Tato problematika se váţe k analýzám viditelnosti, které postihují vzdálenější okolí římských vojenských
základen, nikoli areály leţení a jejich blízké okolí. V okruhu problému nemusejí – dle našeho soudu – být
ani cílové, byť »velmi« vzdálené lokality: město Numantia z táborů Renieblas a opačně.
Tyto domněnky vycházejí z vyšší nadmořské výšky těchto leţení i tohoto města, zároveň z interpretací
R. Liceras Garrido v souvislosti se zónami viditelnosti v okolí Numantie.
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viditelnost z daného vyhlídkového bodu, primárně podléhající topografii terénu
a vegetačnímu pokryvu.
4.

Prostřednictvím vyexportovaných a vyhodnocených rastrů jednoduché,
kumulativní a násobné viditelnosti – za stávajících omezení, jeţ se vztahují
ke znalostem podoby krajiny a výšky fortifikací v konkrétním čase a prostoru –
lze konkrétněji studovat jednu z historických kapitol náleţející římské obranné
(u táborů) a obléhací (u obkličovacího kruhu) strategii.

Ucelená sdělení – metodiku zpracování, analýzu, syntézu a interpretaci dosaţených
výsledků a formulaci dílčích závěrů – pojímá rozsáhlá kapitola (č. 6) s názvem
Vlastní výzkum s využitím GIS softwaru (zdroje dat – lokality II).
Jsme si vědomi velkého počtu výstupů z prostředí ArcGIS; kaţdá mapová
kompozice má však důleţitou vypovídací hodnotu, a tudíţ zde své pevné místo.
Podrobné pojetí metodického postupu je primárně zacíleno na zájemce z řad
studentů, kteří by zamýšleli vydat se tímto (progresivním) směrem bádání. Doufáme, ţe
i tohoto – z našeho subjektivního pohledu méně uchopitelného – cíle bude v budoucnu
dosaţeno.
Předkládaná studie dokládá, ţe získání zahraničních digitálních prostorových dat,
minimálně ze Španělského království, není nereálné.
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK

CC.NN – Ánforas tipo Campamentos Numantinos
DAI – German Archaeological Institute
DEM – Digital Elevation Model
DMR/DTM – Digitální model reliéfu / Digital Terrain Model
ESRI – Environmental Systems Research Institute
GIS – Gegraphic(al) Information System(s)
IDECyL – Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León
L´EUR – Esposizione Universale di Roma
LiDAR/LIDAR/lidar – Light Detection And Ranging
LOS/LOSA – Line Of Sight / Line of Sight / line of sight / line-of-sight
MDE – Modelo Digital de Elevaciones; Modelo Digital de Elevações
MDT – Modelo Digital de Terreno
ORL – Obergermanisch-Raetische Limes
PECS – The Princeton Encyclopedia of Classical Sites
SIG – Sistemas de Información Geográfica; Sistemas de Informaçăo Geográfica
S.I.R.A./SIRA – Sistema Informatizado de Registro Arqueológico
TIFF – Tag Image File Format
TIN/TINs – Triangular Irregular Network / Triangulated Irregular Network
ÚKAR – Ústav pro klasickou archeologii
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SEZNAM VYOBRAZENÍ A TABULEK

10.1 SEZNAM TABULEK V TEXTU
Tab. I: Ověřené republikánské tábory římského vojska na území Španělska. Obsah tabulky
byl čerpán z: Morillo Cerdán 2003; 2006, Abb. 1; Dobson 2008; Noguera Guillén 2008;
Morillo Cerdán et al. 2011; Noguera 2012; Noguera – Ble – Valdés Matías 2012;
Fields 2014, 55; Morillo 2014, Fig. 1.
Tab. II: Ověřené republikánské tábory římského vojska na území Portugalska.
Obsah tabulky byl čerpán z: Morillo Cerdán 2006, Abb. 1; Morillo 2014, Fig. 1.
Tab. III: Neověřené – pravděpodobné – republikánské tábory římského vojska na území
Španělska. Obsah tabulky byl čerpán z: Morillo Cerdán 2003; 2006, Abb. 1; Morillo 2014,
Fig. 1.
Tab. IV: Neověřené – pravděpodobné – republikánské tábory římského vojska na území
Portugalska. Obsah tabulky byl čerpán z: Morillo Cerdán 2006, Abb. 1; Morillo 2014,
Fig. 1.
Tab. V: Zóny viditelnosti (převzato z Liceras Garrido 2011, 19, 25)

10.2 SEZNAM PŘÍLOH – KATALOG ZOBRAZENÍ
10.2.1 Přílohy – teoretický okruh
Tab. VI: Chronologie vybraných bitev z období římské republiky, druhou punskou válkou
počínaje a r. 45 př. Kr. konče. Název, podoba a obsah tabulky, který se váţe k bitvám z let
58–45 př. Kr., jsou převzaty z Kovařík 2015, 417–418 a doplněny z Dupuy – Dupuy 1996,
119–120, 123–130. Další informace v tabulce obsaţené pocházejí z těchto zdrojů:
Marek – Oliva – Charvát 2008; Noguera 2012.
Obr. I: Sloup císaře Traiana, odlitek reliéfu č. 51. Hradby s cimbuřím a první část
šípometu – tzv. carroballista (vpravo dole na voze). Zdroj: Il Museo della Civiltà Romana,
L´EUR, Řím (fotografie autorky). „I Romani costruiscono vaste fortificazioni. In primo
piano, a destra, una balista su un carro trainato da due muli – (viz následující a zároveň
navazující odlitek č. 52).“
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Obr. II: Sloup císaře Traiana, odlitek reliéfu č. 52 (levá část). Druhá část šípometu –
tzv. carroballista (vlevo dole na voze taţeným dvěma mulami). Další artilerie
(v podobě dvou tzv. cheiroballistrai) je umístěna v horní části na hradbách s cimbuřím.
Zdroj: Il Museo della Civiltà Romana, L´EUR, Řím (fotografie autorky). „Traiano, tra due
ufficiali, riceve due inviati daci. I soldati aprestano una postazione per artiglieria con
tronchi d´albero che tagliano nella zona. Dietro una postazione è in attesa un manipolo
di quattordici legionari.―
Obr. III: Sloup císaře Traiana, odlitek reliéfu č. 52 (pravá část). Tři ukázky artilerie –
tzv. cheiroballistra (vlevo nahoře na hradbách 2×) a další šípomet (vpravo dole 1×).
Zdroj: Il Museo della Civiltà Romana, L´EUR, Řím (fotografie autorky).
Obr. IV: Sloup císaře Traiana, odlitek reliéfu č. 53. Ukázka munice prakovníků
(vlevo dole). Zdroj: Il Museo della Civiltà Romana, L´EUR, Řím (fotografie autorky).
„Daci abbattono alberi per fare trincee. In primo piano si combatte; (k odlitku č. 52 –
pravá část, pozn. autorky): in alto, una balista sistemata da Daci.―
Obr. V: Model balisty, vystavený v měřítku 1 : 3. Zdroj: Il Museo della Civiltà Romana,
L´EUR, Řím (fotografie autorky).
Obr. VI: Model onageru (A a B), vystavený v měřítku 1 : 6. Zdroj: Il Museo della Civiltà
Romana, L´EUR, Řím (fotografie autorky).
Obr. VII: Sloup císaře Traiana, odlitek reliéfu č. 2. Ukázka noční signalizace ze stráţních
věţí podél Dunaje (B v detailu). Zdroj: Il Museo della Civiltà Romana, L´EUR, Řím
(fotografie autorky). „La Riva del Danubio con cataste di legna, capanne di paglia, torri
di vedetta e sentinelle a guardia del vallum: si distinguono le fiaccole per le segnalazioni
notturne.―
Obr. VIII: Iberský poloostrov s »vybranými« tábory římské armády republikánského
období (zdroj: Dobson 2008, Fig. 5). Jejich ucelený přehled je součástí tabulek I–IV
(viz textová část práce na s. 51–55).
Obr. IX: Římský vojenský tábor podle Polybia určený pro čtyři legie a čtyři alae,
zároveň spadající pod vedení dvou konzulů – rekonstrukce. Zdroj: Dobson 2008, Fig. 23.
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Obr. X: Římský vojenský tábor podle Polybia určený pro dvě legie a dvě alae,
zároveň spadající pod vedení jednoho konzula – rekonstrukce. Zdroj: Dobson 2008,
Fig. 31.
Obr. XI: Legie římské republiky. Půdorys (A) a výřez části vnitřního prostranství (B)
základny č. III Renieblas podle A. Schultena; (C) Polybiův tábor římského vojska pod
vedením jednoho konzula (zdroj: Goldsworthy 2007, 32). Úsek opevnění s branou typu
titulum a část vnitřního zázemí tábora č. VI Renieblas (A, vpravo dole; pozn. autorky –
viz obr. 27).
Obr. XII: Pseudo-Hyginův římský vojenský tábor (De Mun. Cast.) – základní schematické
vyobrazení. Zdroj: Dobson 2008, Fig. 32.
Obr. XIII: Sloup císaře Traiana, odlitek reliéfu č. 107. Hradba s cimbuřím a brána typu
clavicula (vlevo nahoře); vnitřní prostranství vojenského tábora. Zdroj: Il Museo della
Civiltà Romana, L´EUR (fotografie autorky). „I Romani costruiscono un forte circolare
all´interno dell´accampamento.―
Obr. XIV: Sloup císaře Traiana, odlitek reliéfu č. 93. Hradby s cimbuřím a horní části
stanových

přístřešků.

Zdroj:

Il

Museo

della

Civiltà

Romana,

L´EUR,

Řím

(fotografie autorky). „L´avanzata termina presso due campi fortificati: i soldati mietono
il grano, trasportano i covoni, sorvegliano i muli.―
Obr. XV: Sloup císaře Traiana, odlitek reliéfu č. 94. Podoba stráţních věţí a hradby
s cimbuřím. Zdroj: Il Museo della Civiltà Romana, L´EUR, Řím (fotografie autorky).
„Città o fortezza dacica nel cui interno si tiene un consiglio di guerra.
Obr. XVI: Peñas Altas u Numantie. Římská vila a věţ. Ukázky A. Schultena konkrétně
zobrazují: celkový plán s prostorovým umístěním věţe a přilehlé části hradby
(nahoře, napravo od č. 2), plán vily (Hof) a věţe (Turm) v dolní části. Zdroj: Dobson 2008,
Fig. 274.
Obr. XVII: Nemovité stavební struktury Scipionova obléhacího díla. (A) Řez hradbou
a příkopem dle Appiána, (B) řez hradbou a příkopem na základě archeologických
poznatků, (C) pohled shora na půdorys věţe uvnitř opevnění, (D) průřez stráţními věţemi
a ukázka trojité hradební konstrukce. Rekonstrukce A. Schultena a E. Schramma.
Zdroj: Dobson 2008, Fig. 279.
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Obr. XVIII: Scipionův most přes řeku Durius dle A. Schultena. Zdroj: Dobson 2008,
Fig. 280.
Obr. XIX: Republikánská pila: 1, 3–5 Numantia; 2 Cáceres; 6, 11 Grad/Šmihel;
7–8 Alesia; 9 Montefortino; 12 Kranj; 13 Entremont. Zdroj: Bishop – Coulston 2006,
Fig. 23.
Obr. XX: Republikánská kopí: 1–7 hlavice kopí (1–2, 6–7 Numantia; 3, 5 Cáceres;
4 Caminreal); 8–14 zadní části kopí (8, 10, 12 Cáceres; 9, 13–14 Numantia; 11 Caminreal).
Zdroj: Bishop – Coulston 2006, Fig. 24.
Obr. XXI: Republikánské dýky: 1, 4, 6 Numantia; 2–3 Cáceres; 5 Oberaden; 7 Titelberg.
Zdroj: Bishop – Coulston 2006, Fig. 26.
Obr. XXII: Republikánská munice pro lukostřelce a prakovníky: 1–3 olověné náboje
do praku (Perugia); 4–5 náboje do praku z pálené hlíny (tábory u Numantie); 6–9 ţelezné
hroty šípů (tábory u Numantie). Zdroj: Bishop – Coulston 2006, Fig. 27.
Obr. XXIII: Republikánská artilerie: relikty katapultu v podobě konstrukce a těsnění
(Emporion). Zdroj: Bishop – Coulston 2006, Fig. 28.
Obr. XXIV: Republikánská artilerie: 1a–c podloţky pod pruţiny (Ephyra); 2a–d munice
z balist o váze 10, 3, 2 a 1 mina (tábory u Numantie); 3a–f hlavice katapultových střel
(d, f tábory u Numantie; e Cáceres). Zdroj: Bishop – Coulston 2006, Fig. 29.
Obr. XXV: Republikánský hrudní pancíř (Numantia). Zdroj: Bishop – Coulston 2006,
Fig. 31.
Obr. XXVI: Republikánské části opasků: 1–3 Castillejo; 4 tábor Renieblas III; 5 Cáceres
el Viejo. Zdroj: Bishop – Coulston 2006, Fig. 33.
Obr. XXVII: Republikánské nářadí, kolíky a ostruhy: 1 krumpáč (Peña Redonda);
2–3 ostruhy (Cáceres); 4 ostruha (tábor u Numantie); 5–6 kolíky (tábory u Numantie);
7–9 kolíky (Cáceres). Zdroj: Bishop – Coulston 2006, Fig. 35.
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10.2.2 Přílohy – praktický okruh
Obr. 1: Autonomní společenství Španělského království. Zdroj: IDECyL, Castilla y León,
Španělsko (březen 2015).
Obr. 2: Provincie autonomního společenství Castilla y León. Zdroj: IDECyL,
Castilla y León, Španělsko (únor 2013).
Obr. 3: Okolí města Soria (Castilla y León). Zdroj: IDECyL, Castilla y León, Španělsko
(únor 2013).
Obr. 4: Detail části provincie Soria (Castilla y León). Zdroj: IDECyL, Castilla y León,
Španělsko (únor 2013).
Obr. 5: Detail zájmové oblasti (Castilla y León). Zdroj: IDECyL, Castilla y León,
Španělsko (březen 2015).
Obr. 6: Ortofoto zájmové oblasti (Castilla y León). Zdroj: IDECyL, Castilla y León,
Španělsko (březen 2015).
Obr.

7a:

Římské

vojenské

tábory

v okolí

Numantie

(Soria,

Španělsko).

Vrstevnicová vizualizace vygenerovaná ze základních izohyps (ArcGIS).
Obr.

7b:

Římské

vojenské

tábory

v okolí

Numantie

(Soria,

Španělsko).

Vrstevnicová vizualizace vygenerovaná ze základních a zdůrazněných izohyps (ArcGIS).
Obr. 8: Římské vojenské tábory v okolí Numantie (Soria, Španělsko). DMR typu TIN
vygenerovaný z izohyps (základních a zdůrazněných) a vybraných výškových kót
(ArcGIS).
Obr. 9: 3D model terénu s vyznačením zkoumaných lokalit v okolí Numantie
(Soria, Španělsko). Vertikální převýšení terénu 5× (ArcGIS).
Obr. 10a–10b: Výzkumu podstoupená část oblasti Soria (Španělsko). DEM typu GRID
vygenerovaný ze základních izohyps. Prostorové rozlišení 2 m (ArcGIS).
Obr. 10c–10d: Výzkumu podstoupená část oblasti Soria (Španělsko). DEM typu GRID
vygenerovaný ze základních izohyps. Prostorové rozlišení 5 m (ArcGIS).
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Obr. 11a–11b: Výzkumu podstoupená část oblasti Soria (Španělsko). DEM typu GRID
vygenerovaný ze základních a zdůrazněných izohyps. Prostorové rozlišení 2 m (ArcGIS).
Obr. 11c–11d: Výzkumu podstoupená část oblasti Soria (Španělsko). DEM typu GRID
vygenerovaný ze základních a zdůrazněných izohyps. Prostorové rozlišení 5 m (ArcGIS).
Obr. 12: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko). DEM typu GRID
vygenerovaný ze základních a zdůrazněných izohyps. Prostorové rozlišení 0,2 m (ArcGIS).
Obr. 13: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko). DEM typu GRID
vygenerovaný ze základních a zdůrazněných izohyps. Prostorové rozlišení 0,2 m (ArcGIS).
Obr. 14: Římský vojenský tábor Renieblas V (Soria, Španělsko). DEM typu GRID
vygenerovaný ze základních a zdůrazněných izohyps. Prostorové rozlišení 0,2 m (ArcGIS).
Obr. 15: Římský vojenský tábor Alto Real (Soria, Španělsko). DEM typu GRID
vygenerovaný ze základních izohyps. Prostorové rozlišení 0,2 m (ArcGIS).
Obr. 16: Římský vojenský tábor Castillejo (Soria, Španělsko). DEM typu GRID
vygenerovaný ze základních izohyps. Prostorové rozlišení 0,2 m (ArcGIS).
Obr. 17: Římský vojenský tábor Dehesilla (Soria, Španělsko). DEM typu GRID
vygenerovaný ze základních a zdůrazněných izohyps. Prostorové rozlišení 0,2 m (ArcGIS).
Obr. 18: Římský vojenský tábor La Rasa (Soria, Španělsko). DEM typu GRID
vygenerovaný ze základních a zdůrazněných izohyps. Prostorové rozlišení 0,2 m (ArcGIS).
Obr. 19: Římský vojenský tábor Peña Redonda (Soria, Španělsko). DEM typu GRID
vygenerovaný ze základních a zdůrazněných izohyps. Prostorové rozlišení 0,2 m (ArcGIS).
Obr. 20: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko): histogram svaţitosti
a výškový profil terénu (ArcGIS).
Obr. 21: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko): histogram svaţitosti
a výškový profil terénu (ArcGIS).
Obr. 22: Římský vojenský tábor Renieblas V (Soria, Španělsko): histogram svaţitosti
a výškový profil terénu (ArcGIS).
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Obr. 23: Římský vojenský tábor Castillejo (Soria, Španělsko): histogram svaţitosti
a výškový profil terénu (ArcGIS).
Obr. 24: Římský vojenský tábor Dehesilla (Soria, Španělsko): histogram svaţitosti
a výškový profil terénu (ArcGIS).
Obr. 25: Římský vojenský tábor La Rasa (Soria, Španělsko): histogram svaţitosti
a výškový profil terénu (ArcGIS).
Obr. 26: Římský vojenský tábor Peña Redonda (Soria, Španělsko): histogram svaţitosti
a výškový profil terénu (ArcGIS).
Obr. 27: Půdorys římského vojenského tábora Renieblas III (Soria, Španělsko). ArcGIS.
Obr. 28a: Půdorys římského vojenského tábora Renieblas IV (Soria, Španělsko)
pro demonstraci pozic stráţních věţí a vstupů (ArcGIS).
Obr. 28b: Půdorys římského vojenského tábora Renieblas IV (Soria, Španělsko)
pro ukázku lokalizace ulic a vstupů (ArcGIS).
Obr. 29: Půdorys římského vojenského tábora Renieblas V (Soria, Španělsko). ArcGIS.
Obr. 30a–30b: Renieblas III, IV a V (Soria, Španělsko). DEM typu GRID vygenerovaný
ze základních izohyps. Prostorové rozlišení 2 m (ArcGIS).
Obr. 31–66: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko): jednoduchá
viditelnost ze stráţních věţí A–ZZ2 o výšce 7 m (detail). ArcGIS.
Obr. 67–102: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko): jednoduchá
viditelnost ze stráţních věţí A–ZZ2 o výšce 7 m (ArcGIS).
Obr. 103: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko): kumulativní viditelnost
ze všech stráţních věţí o výšce 7 m (detail). ArcGIS. Stráţní věţe o celkovém počtu
35 staveb.
Obr. 104: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko): násobná viditelnost
ze všech stráţních věţí o výšce 7 m (detail). ArcGIS. Stráţní věţe o celkovém počtu
35 staveb.
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Obr. 105: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko): kumulativní viditelnost
ze všech stráţních věţí o výšce 7 m (ArcGIS). Stráţní věţe o celkovém počtu 35 staveb.
Obr. 106: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko): násobná viditelnost
ze všech stráţních věţí o výšce 7 m (ArcGIS). Stráţní věţe o celkovém počtu 35 staveb.
Obr. 107: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko): násobná viditelnost
ze všech stráţních věţí o výšce 7 m (detail). ArcGIS. Stráţní věţe o celkovém počtu
34 staveb.
Obr. 108: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko): násobná viditelnost
ze všech stráţních věţí o výšce 7 m (ArcGIS). Stráţní věţe o celkovém počtu 34 staveb.
Obr. 109: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko): násobná viditelnost
ze všech stráţních věţí o výšce 8 m (ArcGIS). Stráţní věţe o celkovém počtu 36 staveb.
Obr. 110: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe L1 o výšce 10 m (detail). ArcGIS.
Obr. 111: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe L2 o výšce 10 m (detail). ArcGIS.
Obr. 112: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe M o výšce 10 m (detail). ArcGIS.
Obr. 113: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe O o výšce 10 m (detail). ArcGIS.
Obr. 114: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe P o výšce 10 m (detail). ArcGIS.
Obr. 115: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe W o výšce 10 m (detail). ArcGIS.
Obr. 116: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe ZZ1 o výšce 10 m (detail). ArcGIS.
Obr. 117: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe ZZ2 o výšce 10 m (detail). ArcGIS.
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Obr. 118: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko): kumulativní viditelnost
ze všech stráţních věţí o výšce 10 m (detail). ArcGIS. Stráţní věţe o celkovém počtu
36 staveb (včetně věţe ZZ2).
Obr. 119: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko): násobná viditelnost
ze všech stráţních věţí o výšce 10 m (detail). ArcGIS. Stráţní věţe o celkovém počtu
36 staveb (včetně věţe ZZ2).
Obr. 120: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko): kumulativní viditelnost
ze všech stráţních věţí o výšce 10 m (ArcGIS). Stráţní věţe o celkovém počtu 36 staveb
(včetně věţe ZZ2).
Obr. 121: Římský vojenský tábor Renieblas III (Soria, Španělsko): násobná viditelnost
ze všech stráţních věţí o výšce 10 m (ArcGIS). Stráţní věţe o celkovém počtu 36 staveb
(včetně věţe ZZ2).
Obr. 122: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko). Analýza LOS: výška
věţí J2, B, N2 a K2 = 8 m (ArcGIS).
Obr. 123: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko), detail části východní
linie opevnění. Analýza LOS: výška věţí J2 (horní, černý bod) a B (dolní, zelený bod) =
8 m (ArcGIS).
Obr. 124: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko), detail části jiţní linie
opevnění. Analýza LOS: výška věţí N2 (vpravo, černý bod) a K2 (vlevo, červený bod) =
8 m. Bílé bodové znázornění reprezentuje tzv. experimentální stráţní věţ (ArcGIS).
Obr. 125: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko). Analýza LOS: výška
věţí B, J2, K2 a N2 = 8 m (ArcGIS).
Obr. 126: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko), detail části východní
linie opevnění. Analýza LOS: výška věţí B (dolní, černý bod) a J2 (horní, zelený bod) =
8 m (ArcGIS).
Obr. 127: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko), detail části jiţní linie
opevnění. Analýza LOS: výška věţí K2 (vlevo, černý bod) a N2 (vpravo, červený bod) =
8 m. Bílé bodové znázornění reprezentuje tzv. experimentální stráţní věţ (ArcGIS).
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Obr. 128–152: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko): jednoduchá
viditelnost ze stráţních věţí A–N2 o výšce 8 m (detail). ArcGIS.
Obr. 153–177: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko): jednoduchá
viditelnost ze stráţních věţí A–N2 o výšce 8 m (ArcGIS).
Obr. 178: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko): kumulativní viditelnost
ze všech stráţních věţí o výšce 8 m (detail). ArcGIS. Stráţní věţe o celkovém počtu
25 staveb (včetně tzv. experimentální stráţní věţe).
Obr. 179: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko): násobná viditelnost
ze všech stráţních věţí o výšce 8 m (detail). ArcGIS. Stráţní věţe o celkovém počtu
25 staveb (včetně tzv. experimentální stráţní věţe).
Obr. 180: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko): kumulativní viditelnost
ze všech stráţních věţí o výšce 8 m (ArcGIS). Stráţní věţe o celkovém počtu 25 staveb
(včetně tzv. experimentální stráţní věţe).
Obr. 181: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko): násobná viditelnost
ze všech stráţních věţí o výšce 8 m (ArcGIS). Stráţní věţe o celkovém počtu 25 staveb
(včetně tzv. experimentální stráţní věţe).
Obr. 182: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko): násobná viditelnost
ze všech stráţních věţí o výšce 8 m, vyjma věţí nároţních (detail). ArcGIS. Stráţní věţe
o celkovém počtu 21 staveb (včetně tzv. experimentální stráţní věţe).
Obr. 183: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko): násobná viditelnost
ze všech stráţních věţí o výšce 8 m, vyjma věţí nároţních (ArcGIS). Stráţní věţe
o celkovém počtu 21 staveb (včetně tzv. experimentální stráţní věţe).
Obr. 184: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe B o výšce 9 m (detail). ArcGIS.
Obr. 185: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe F1 o výšce 9 m (detail). ArcGIS.
Obr. 186: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe F2 o výšce 9 m (detail). ArcGIS.
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Obr. 187: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe H1 o výšce 9 m (detail). ArcGIS.
Obr. 188: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe H2 o výšce 9 m (detail). ArcGIS.
Obr. 189: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe N1 o výšce 9 m (detail). ArcGIS.
Obr. 190: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe N2 o výšce 9 m (detail). ArcGIS.
Obr. 191: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe F2 o výšce 10 m (detail). ArcGIS.
Obr. 192: Římský vojenský tábor Renieblas IV (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe H2 o výšce 10 m (detail). ArcGIS.
Obr. 193–222: Římský vojenský tábor Renieblas V (Soria, Španělsko): jednoduchá
viditelnost ze stráţních věţí A–Z o výšce 7 m (detail). ArcGIS.
Obr. 223–252: Římský vojenský tábor Renieblas V (Soria, Španělsko): jednoduchá
viditelnost ze stráţních věţí A–Z o výšce 7 m (ArcGIS).
Obr. 253: Římský vojenský tábor Renieblas V (Soria, Španělsko): kumulativní viditelnost
ze všech stráţních věţí o výšce 7 m (detail). ArcGIS. Stráţní věţe o celkovém počtu
30 staveb.
Obr. 254: Římský vojenský tábor Renieblas V (Soria, Španělsko): násobná viditelnost
ze všech stráţních věţí o výšce 7 m (detail). ArcGIS. Stráţní věţe o celkovém počtu
30 staveb.
Obr. 255: Římský vojenský tábor Renieblas V (Soria, Španělsko): kumulativní viditelnost
ze všech stráţních věţí o výšce 7 m (ArcGIS). Stráţní věţe o celkovém počtu 30 staveb.
Obr. 256: Římský vojenský tábor Renieblas V (Soria, Španělsko): násobná viditelnost
ze všech stráţních věţí o výšce 7 m (ArcGIS). Stráţní věţe o celkovém počtu 30 staveb.
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Obr. 257: Římský vojenský tábor Renieblas V (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe O o výšce 8 m (detail). ArcGIS.
Obr. 258: Římský vojenský tábor Renieblas V (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe O o výšce 10 m (detail). ArcGIS.
Obr. 259: Jednoduchá viditelnost o poloměru 3 km od středu římského vojenského tábora
Alto Real (Soria, Španělsko). ArcGIS.
Obr. 260: Jednoduchá viditelnost o poloměru 3 km od středu římského vojenského tábora
Castillejo (Soria, Španělsko). ArcGIS.
Obr. 261: Jednoduchá viditelnost o poloměru 3 km od středu římského vojenského tábora
Dehesilla (Soria, Španělsko). ArcGIS.
Obr. 262: Jednoduchá viditelnost o poloměru 3 km od středu římského vojenského tábora
La Rasa (Soria, Španělsko). ArcGIS.
Obr. 263: Jednoduchá viditelnost o poloměru 3 km od středu římského vojenského tábora
Peña Redonda (Soria, Španělsko). ArcGIS.
Obr. 264: Jednoduchá viditelnost o poloměru 3 km od středu římského vojenského tábora
Travesadas (Soria, Španělsko). ArcGIS.
Obr. 265: Jednoduchá viditelnost o poloměru 3 km od středu římského vojenského tábora
Valdevorrón (Soria, Španělsko). ArcGIS.
Obr. 266: Římský vojenský tábor La Rasa (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe B o výšce 7 m (ArcGIS).
Obr. 267: Římský vojenský tábor La Rasa (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe D o výšce 7 m (ArcGIS).
Obr. 268: Římský vojenský tábor La Rasa (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe E1 o výšce 7 m (ArcGIS).
Obr. 269: Římský vojenský tábor La Rasa (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe E2 o výšce 7 m (ArcGIS).
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Obr. 270: Římský vojenský tábor La Rasa (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe F1 o výšce 7 m (ArcGIS).
Obr. 271: Římský vojenský tábor La Rasa (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe F2 o výšce 7 m (ArcGIS).
Obr. 272: Římský vojenský tábor Peña Redonda (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe A1 o výšce 7 m (ArcGIS).
Obr. 273: Římský vojenský tábor Peña Redonda (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe A2 o výšce 7 m (ArcGIS).
Obr. 274: Římský vojenský tábor Peña Redonda (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe B1 o výšce 7 m (ArcGIS).
Obr. 275: Římský vojenský tábor Peña Redonda (Soria, Španělsko): jednoduchá viditelnost
ze stráţní věţe B2 o výšce 7 m (ArcGIS).
Obr. 276a–276b: Scipionovo obléhací dílo (Soria, Španělsko). DEM typu GRID
vygenerovaný ze základních izohyps. Prostorové rozlišení 5 m (ArcGIS).
Obr. 277: Scipionovo obléhací dílo kolem Numantie (Soria, Španělsko): kumulativní
viditelnost ze všech stráţních věţí o výšce 7 m (detail). ArcGIS.
Obr. 278: Scipionovo obléhací dílo kolem Numantie (Soria, Španělsko): násobná
viditelnost ze všech stráţních věţí o výšce 7 m (detail). ArcGIS.
Obr. 279: Dvě ukázky Scipionovy obléhací hradby kolem Numantie (Soria, Španělsko):
násobná viditelnost ze všech stráţních věţí o výšce 7 m jedné z hradeb (detail). ArcGIS.
Obr. 280: Scipionovo obléhací dílo kolem Numantie (Soria, Španělsko): násobná
viditelnost ze všech stráţních věţí o výšce 7 m (ArcGIS).
Obr. 281: Scipionova obléhací hradba kolem Numantie (Soria, Španělsko): jednoduchá
viditelnost ze stráţní věţe č. 83 o výšce 7 m; výška cíle 0 m (detail). ArcGIS.
Obr. 282: Scipionovo obléhací dílo kolem Numantie (Soria, Španělsko): jednoduchá
viditelnost ze stráţní věţe č. 83 o výšce 7 m; výška cíle 0 m (ArcGIS).
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Obr. 283: Scipionova obléhací hradba kolem Numantie (Soria, Španělsko): jednoduchá
viditelnost ze stráţní věţe č. 83 o výšce 4 m; výška cíle 0 m (ArcGIS).
Obr. 284: Scipionova obléhací hradba kolem Numantie (Soria, Španělsko): jednoduchá
viditelnost ze stráţní věţe č. 83 o výšce 4 m; výška cíle 1,7 m (ArcGIS).
Obr. 285: Scipionova obléhací hradba kolem Numantie (Soria, Španělsko): jednoduchá
viditelnost ze stráţní věţe č. 83 o výšce 5 m; výška cíle 0 m (ArcGIS).
Obr. 286: Scipionova obléhací hradba kolem Numantie (Soria, Španělsko): jednoduchá
viditelnost ze stráţní věţe č. 83 o výšce 5 m; výška cíle 1,7 m (ArcGIS).
Obr. 287: Scipionova obléhací hradba kolem Numantie (Soria, Španělsko): jednoduchá
viditelnost ze stráţní věţe č. 83 o výšce 7 m; výška cíle 1,7 m (ArcGIS).
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