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DÁVNA BARIÉRA NA DUNAJI
Slovensko v susedstve Rímskeho impéria

REKONŠTRUKCIA DREVOZEMNÉHO TÁBORA V IŽI Z OBDOBIA MARKOMANSKÝCH VOJEN (OD P. ŠIMU-JURÍČKA)Na začiatku nášho letopočtu sa 

stal Dunaj hranicou dvoch sve

tov: k jeho južnému brehu do

razili rímski legionári, oblasti 

ležiace severne od jeho strednej 

časti — teda aj dnešné Sloven

sko — osídlili starogermánské 

kmene. Novodobytá provincia 

Panónia, rozkladajúca sa 

v dnešnom západnom Maďar

sku a priľahlej časti Rakúska, 

nemala pre Rimanov príliš veľ

ký hospodársky význam. Ale 

severne od nej žili nebezpečné 

germánske kmene Markoma

nov a Kvádov. Pevnosti na Du

naji sa tak mali stať bariérou 

proti ich nájazdom.

Dvere do Panónie sa Rimanom otvárali 
údoliami riek Drává a Sáva, ktoré dobyl 
Augustus počas výpravy v rokoch 35 — 33 
pred n. 1. Spočiatku musela ich armáda 
venovať väčšiu pozornosť panónskym 
kmeňom než situácii za Dunajom. Ich 
pacifikáciu zabezpečovala trojica opevne
ných vojenských táborov v Emone (dnes 
Ľubľana), Sisciu (Sisak v Chorvátsku) a 
Poetovia (Ptuj v Slovinsku). No skutoč
nou bariérou proti tzv. barbarom (obyva
teľom území mimo Rímskej ríše) mohla 
byť podľa Rimanov len prirodzená hrani
ca — veľká rieka alebo horský pás. Takto 
sa mal stať Dunaj, vzdialený od Drávy 
150 — 200 km, prirodzeným ukončením 
panónskeho ťaženia a severnou hranicou 
novej provincie. Po jeho vojenskom za
bezpečení by si Rimania nevytvorili len 
predpoklady na účinnú obranu, ale per
spektívne aj na ofenzívne operácie na slo
venské územie. Ako prvá, roku 9 pred n. 
L, sa z Emony presunula k Dunaju légia 
XV Apolinaris. Usadila sa v Camunte 
(medzi rakúskymi obcami Petronell a 
Deutsch Altenburg pri Hainburgu), ktoré 
ležalo na križovatke dvoch kontinentál
nych obchodných ťahov — Jantárovej ces
ty, spájajúcej Stredomorie s Baltom, a ces
ty idúcej pozdĺž Dunaja.

Limes na strednom Dunaji

Niekoľko desaťročí sa na stredodunajskej 
hranici nedialo nič, čo by si vyslúžilo 
zvláštnu pozornosť. Rimania sa snažili 
pozdĺž hraníc vytvoriť kordón satelitných 
štátov. V roku 19 n. 1. sa im podarilo sfor
movať na juhozápadnom Slovensku ta
kýto štát na čele s kvádskym kniežaťom 
Vanniom. Priateľstvo k Impériu si dal 
Vannius dobre zaplatiť. Za Dunaj smero
vali šperky, strieborné nádoby, keramika 
zjemnej hliny, drahocenné látky. Investí
cie sa však Rimanom zrejme vyplácali. 
Vannius vládol na juhozápadnom Slo
vensku 30 rokov. Kráľovskú smrť mu však 
osud nedoprial. Povstali proti nemu jeho 
vlastní synovci Vangio a Sido. Vyčítali mu 
príliš prorímsku politiku a centralizač- 
né tendencie. Získali rozhodujúcu časť 
šľachty i podporu susedných kmeňov Lu- 
giov a Hermundurov. Vannius niekoľko
krát žiadal o pomoc rímskeho cisára 
Claudia, odvolávajúc sa na vzájomnú do
hodu. Ten sa však držal starej skúsenosti, 
že rozdelený nepriateľ je oslabený nepria
teľ, a obmedzil sa len na pristavenie bojo
vých lodí k severnému brehu Dunaja. Na 
ne sa nakoniec uchýlil porazený kráľ aj so 
svojou družinou.
Hoci Vanniovi nástupcovia zachovávali 
voči Rímskej ríši neutrálny vzťah, zmena 
politických pomerov signalizovala, že 
ochrana stredodunajskej hranice bude 
v budúcnosti trvale viazať časť jej vojen
ských síl. Vybudovanie obrannej línie, 
zvanej limes romanus, pozdĺž Dunaja sa 
preto stalo jednou z najdôležitejších úloh 
panónskych légií a administratívy v 2. po
lovici 1. storočia. Spočívala na veľkých vo
jenských opevnených táboroch — castrdch, 
v ktorých zväčša sídlila jedna légia. Spra
vidla mali štvorcový pôdorys obohnaný 
mohutnými kamennými múrmi, strážne 
veže a štyri brány. Nachádzali sa v nej 
okrem kasárne a veliteľskej budovy (prae
torium) sklady (horrae), nemocnica (valen- 
tudinaria) a, samozrejme, priestor na 
zhromažďovanie vojska (forum). Amfiteá
ter a ďalšie zariadenia na zábavu a od

dych vojakov stáli mimo pevnosti v ma
lých osadách. Z tohto jadra postupne vy
rástli viaceré veľké civilné mestá.
Limes romanus na strednom Dunaji sa 
opieral o štyri tábory: Vindobona (dnešné 
centrum Viedne), Carnuntum, Brigetio 
(oproti Komárnu na maďarskej strane) a 
Aquincum (dnešná Budapešť). Integrál
nu súčasť obrannej línie tvorili aj menšie 
tábory — castely. Boli od seba vzdialené 15 
— 20 km a spájali legionárske tábory. 
V casteloch sídlili pomocné zbory spojen
cov (auxilia) zložené z pechoty (cohortes), 
jazdcov (alae) a jednotiek cudzích kme
ňov (numeri). Opevnené boli zväčša dvoj
násobným valom s palisádou, v mladších 
dobách i kamenným múrom. Na panón- 
sko-dunajskej hranici ich Rimania posta
vili viac ako 50. Reťaz limitného opevne
nia dopĺňali aj drevené strážne veže — 
burges. Stáli medzi castelmi v rozostupoch 
vo vzdialenosti 400 metrov až 5 kilomet
rov. Z každej veže sa dalo dovidieť na su
sedné stanice a fakľovými signálmi rýchlo 
prenášať správy po celej hranici.
Limes dobudovali Rimania v polovici 2. 
storočia. Neskôr ho ešte dopĺňali a opra
vovali. Tiahol sa pozdĺž pravého brehu 
hlavného toku Dunaja, iba za Rusovcami 
(stála tu pevnosť a civilná osada Gerulata) 
sa odklonil, sledujúc Mošonské rameno 
rieky.

Germánske nebezpečenstvo

Počet mužov v zbrani v panónskych po
sádkach sa menil. Kým roku 109 mal pa
nónsky miestodržiteľ k dispozícii 40 000 
vojakov, po zostrení germánsko-rím- 
skych vzťahov sa ich stav o niečo zvýšil. 
Napríklad v 3. storočí bolo v pohranič
ných kasárňach 25 000 vojakov, vo vnút
rozemí ďalších 20 000. Do stavov légií bo
li zaraďovaní aj tlmočníci (interpex), ovlá
dajúci sarmatský, dácky a germánsky ja
zyk.
Azda zo všetkým starovekých národov Ri
mania najdôslednejšie uplatňovali zása
du, že najlepšou obranou je útok. Kým 
disponovali dostatkom vojenského, ako 
aj ekonomického potenciálu, hranice štá
tu neustále posúvali a každá vojna pre 
nich vlastne znamenala ofenzívu do cu
dzej krajiny a pokorenie miestneho oby
vateľstva. Ani vojaci v panónskych pohra
ničných posádkach pri pohľade na úze
mie za Dunajom nepochybovali, že jedné
ho dňa ho prekročia a podniknú, tak ako 
veľakrát predtým, dlhé pochody a tvrdé
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