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ia�in�ení tepaného železa sem dolé-

halo jen jakoby vzdálenou ozv�nou. 
Ková�ská dílna našeho tábora byla 
vzdálená na padesát stop, p�esto až 

sem byla cítit výhe	. Zbroja�i museli opravit 
spoustu me�� a pancí��. Nebyla to lehká 
práce. Tady v Germánii ale není nic snad-
né. Vlhkost podzimního lesa spolu s t�žko 
proniknutelnou mlhou tu vytvá�í nehostinnou 
scenérii obklopující nás ze všech stran. Všude 
kolem nás se prostírá hrozivý tmavý les 
a mrtvolné ticho.

Špinaví barba�i
Kdysi jsem v��il, že Germáni jsou v jádru 
podobní 
íman�m. To bylo ale p�edtím, než 
jsme byli odveleni do provincie Germania Inferi-
or k devatenácté legii ve dvacátém pátém roce 

Augustova principátu. Táhli jsme proti germán-
skému králi Marobudovi. Tažení ale skon�ilo, 
než jsme p�ekro�ili �eku, protože mezitím vypuk-
lo povstání v Panonii, které si vyžádalo p�esun 
v�tšiny legií. My spolu s pomocnými sbory jsme 
dostali rozkaz p�emostit Danub, postavit tady 
tábor a hlídat klí�ovou oblast až do výsledku 
diplomatických jednání mezi císa�em Augustem 
a králem Marobudem. Když se potom Marobud 
poddal moci senátu a lidu �ímského, doufali 
jsme v brzký odchod dom�.

Vzáp�tí ale p�išel další rozkaz. P�išly posily 
a tábor se zv�tšil. Augustus nikdy barbar�m 
nev��il. M�la za�ít další preventivní válka 
a my jsme se odsud už nedostali. Museli jsme 
z�stat v zemi barbar�, zarostlých a odpudi-
vých tvor�. Jedinými Germány, kte�í nebudili 
pohoršení, byli jejich p�edáci, jakási kmenová 

Být 
ímanem rovnalo se být vojákem. Svým 
legiím vd��ilo impérium za mnoho století 
své existence a prosperity. Vojenská služ-
ba pat�ila v 
ím� vždy k nejd�ležit�jším 

složkám ve�ejného života – význam obrany vystupo-
val do pop�edí zvlášt� v raném �ímském období, kdy 
existence m�sta byla p�ímo podmín�na schopností 
ubránit se soupe�i a porazit jej d�íve, nežli on sám 
zasadí zni�ující úder. V pozd�jším období existovalo 
jen málo zp�sob�, jak získat vyšší postavení bez 
p�edchozí vojenské kariéry.

V dob� svých po�átk� stejn� jako po dlouhou 
dobu za republiky neznal 
ím stálou námezdnou 
armádu; p�esto však úsp�šn� zabezpe�oval svou 
obranu a organizoval úto�ná tažení. Docílil toho 
krom� jiného i tím, že v dob� pot�eby se služba 
v armád� stala všeobecnou povinností. Dá se �íci, 
že kdo mohl udržet v ruce me�, musel jít bezpodmí-
ne�n� do bitvy. Organizace �ímského vojska m�la 
p�itom vždy velice striktní pravidla. 

Mgr. Vladimír Socha
specializuje se na d�jiny prav�ku a starov�ku

Desítkový �ád legií

V královské dob� na po�átku �ímských d�jin byl sou-
hrn p�šího vojska ozna�ován slovem legie (legio); 
latinské ozna�ení souvisí se slovem legere (sbírat) 
a odpovídá do zna�né míry �eskému termínu 
(vojenský) sbor. Rodiny v tehdejší �ímské spole�-
nosti tvo�ily kurie a kmeny, které odvád�ly vojáky 
do legií. Jeden tribus (kmen = 1 000 rodin) 
odvád�l skupinu 1 000 voják�. Latinské slovo 
pro vojáka (miles) souvisí s �íslovkou 1 000 (mille). 
Jednotlivé kurie (100 rodin) dodávaly jednotky o 100 
mužích – setniny (centuria; centum = 100); ty se 
skládaly z deseti dekurií (decuria), v nichž bylo po 
deseti mužích (decem = deset). Nejstarší �ímská 
legie m�la 3 000 muž�, protože v 
ím� byly 3 
kmeny. Tato legie nem�la jednotné velení; d�lili se 
o n� t�i vojenští tribunové (tribuni militum), z nichž 
každý z�ejm� velel skupin� tisíce voják� pocházejících 
z jednoho kmene. V �ele centurií stáli centurioni (cen-
turiones), v �ele dekurií dekurioni (decuriones).

Uspo�ádání a výzbroj vojska 

Nešťastné 
Pro legioná�e i jejich pomocné sbory se staly vojenské tábory �asto domovem na celý život. 
Bránili zde nové hranice �ímského impéria. Na p�elomu letopo�tu za prvních císa�� se doba 
pomalu m�nila a barba�i za�ali získávat své místo v �ímské �íši. P�íslušník pomocných sbor� 
prožil v Germánii neklidnou dobu p�ed osudnou bitvou v Teutoburském lese
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Varovy legie
lý ži t

�ímská jízda na 
moderní ilustraci

Senátor Publius Quinctilius 
Varus na africké minci

Uspo�ádání a výzbroj vojska

Neporazitelná římská 
Dokonale organizované �ímské legie dokázaly vít�zit 
prakticky kdekoliv a p�esouvaly se díky kvalitním cestám 
neuv��iteln� rychle na obrovské vzdálenosti. Za posledního 
výbojného císa�e hispánského p�vodu Marca Ulpia Traiana 
na po�átku 2. stol. se impérium zdálo být neporazitelným. 
O t�i století pozd�ji už to však nebyla pravda 

Kopí (pilum)

Pancí� (lorica)

P�ilba 
(cassis)
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knížata, která nás musela povinn� navšt�vo-
vat a skládat p�ísahu v�rnosti 
ímu za celý 
sv�j kmen.

Nás vojáky ovšem neodpuzovaly germán-
ské ženy, zvlášt� ty se sv�tlými vlasy. Ty nej-
hez�í obvykle musely „nastoupit službu“ na 
l�žku n�jakého d�stojníka v tábo�e. Ostatní 
Germánky ob�as pobavily prosté vojíny, jako 
jsem já. Hrdým germánským muž�m to jist� 
moc nevon�lo, zvláš� pokud m�li s n�jakou 
takovou p�ed nuptiemi (nevím, jak tomu 
ob�adu u nich �íkají), ale respekt a neroz-
hodnost jim nedovolila otev�en� protestovat. 
Alespo	 zatím ne. N�kte�í �asem potají 
uprchli do les� nebo k jinému kmeni, který 
nebyl v takové blízkosti �ímského tábora. 
Naše požadavky však neskon�ily jen u žen. 

Dobytek, obilí, zásoby medovice, vypalované 
nádoby i dobré kon� jsme postupn� zabí-
rali pro naše pot�eby. Pokud ovšem nešlo 
o d�vodné zabavení, byl majitel vždy odškod-
n�n ur�itou �ástkou legioná�ských solid�.

Klid p�ed bou�í
Tábor se postupn� rozr�stal v malé m�sto, 
a tak nic nep�išlo nazmar. Po n�kolika m�sí-
cích dorazily do tábora koloniza�ní zásoby 
z provincií, ze kterých jsme mohli �erpat. 
�áste�n� jsme dokonce barbary odškodnili 
kvalitním �ímským zbožím domácí pot�eby, 
nikdy však zbran�mi. Navíc p�išly i �ímské 
ženy, takže se celá ta nervózní situace dál 

nevyhrocovala. N�kte�í vojáci se ale p�esto 
se „svými“ Germánkami oženili.

Po n�kolika letech se náš tábor zm�nil 
k nepoznání. Žádná inspekce z 
íma sem 
nikdy nedosp�la a naši centurioni nem�li 
d�vod udržovat vojenskou káze	 a týrat nás 
tvrdým výcvikem. Už žádná namáhavá d�ina 
pro potírání zahálky, natož d�tky v rukou set-
ník�. Obyvatelstvo tábora – m�sta, který již 
p�išel o obrannou palisádu, nebo� se zdála 
zbyte�ná, se smísilo s barbarským, vojáci 
p�estali chodit ve zbroji a rad�ji se p�evlékali 
za prosté vesni�any.

N�kolik sbor� proslulého vojev�dce 
Germanika ale operovalo na obou stranách 
Rýna a zatím zcela úsp�šn� paci� kovalo 
obyvatelstvo, stav�lo cesty, mosty, p�echody 

a pr�seky. Kultivace zdivo�elých bažinatých 
nížin zamo�ených komáry a jinou hav�tí byla 
nesnesiteln� namáhavá. 

Chystá se vzpoura
Za tu dobu tady jsme m�li možnost seznámit 
se s barbary a pochopit alespo	 v základních 
rysech jejich zp�sob života, návyky, ob�ady 
a další v�ci. Nedalo se jinak, vždy� jsme byli 
nuceni stát se sousedy a potkávali jsme se 
každodenn�. Na chu� jsme jim ale nep�i-
šli, spíše naopak. Jejich p�edáci se snažili 
v mnohém se nám vyrovnat, za�ali se holit, 
nau�ili se dokonce trochu latinsky a obstarali 
si �ímské oble�ení a stolovací pot�eby do 

svých d�ev�ných chýší. Po �ase jim stouplo 
sebev�domí natolik, že nás vojáky úpln� 
p�ehlíželi a zdravili pouze tribuny. Když pak 
jakýsi germánský p�edák zbil málem k smrti 
troufalého vojína za to, že mu svád�l ženu, 
cht�li jsme mu dát ochutnat �ímskou p�st, 
ale jeden centurion nám to nedovolil, dovolá-
vaje se jistého Augustova na�ízení.

Tehdy jsme to pustili z hlavy a nakonec jsme 
uznali, že jen hájil svá p�irozená práva. O n�co 
pozd�ji byl ale vojáky stejn� pro výstrahu zabit, 
protože v jeho stanu p�i náhodné prohlídce 
objevili hotový depot me�� a kopí, pravd�po-
dobn� p�ipravených pro brzké povstání. Nikdo 
tu noc nespal a všichni mysleli na to, že nebýt 
odhalení, možná by už je tou dobou ve spánku 
probodávali rozzu�ení Germáni.

Všichni jsme te� za�ali být opatrn�jší. Jaký-
si tribun napsal o chystaném povstání zprávu 
do 
íma, ale po porad� s dalšími ji pon�kud 
pozm�nil, takže posel dovezl do centra �íše 
nic ne�íkající hodnocení zdejší administrativy, 
kde o chystaném povstání vlastn� nebyla 
vážná zmínka. D�stojníci pochopili, že kdyby 
p�ijela vojenská inspekce t�eba z Tiberiova 
hlavního stanu, našla by tu neodpustitelný 
nepo�ádek p�edevším ve stavu armády.

Senátor v pancí�i
Tak tedy ubíhal �as v tábo�e až do toho roku, 
kdy jsme dostali p�íkaz p�ipojit se k legiím 
Publia Quinctilia Vara p�i jeho tažení proti 

V obran� hranic �íše m�ly zvláštní význam 
stálé vojenské tábory (castra), budované 
na strategicky d�ležitých místech. Tábory 
tvo�ily rozlehlý opevn�ný komplex, v n�mž 
se nacházely ubytovací prostory pro 
vojáky, administrativní budovy, skladiš-
t� potravin, zbraní a jiného materiálu, 
ošet�ovna nemocných (valetudinarium), 
svatyn� apod.

Tábory, v nichž byly ubytovány legie, 
mívaly obvykle rozlohu 20–25 ha. Také 
na území Moravy již známe n�kolik 
desítek podobných objekt� (menších 
rozm�r�). Krom� stálých tábor� existovaly 
ješt� tábory „pochodové“, které si vojsko 
stav�lo na každodenním pochodu. Tako-
vé tábory sloužily jako ubytovací prostor 
a sou�asn� jako op�rný bod proti možné-
mu útoku. Po svém obvodu byl chrán�n 
p�íkopem (fossa), valem z navršené 
hlíny (agger), pop�. valem chrán�ným na 

vrcholu palisádou (vallum). 

M�sta z tábor�
U stálých tábor� vznikaly také civilní 
osady (canabae). Zde se soust�e�ovali 
�emeslníci a obchodníci, živící se 

dodávkami pro armádu, ženy, které žily 
s vojáky, vysloužilci apod. 
ímské tábory 
byly d�ležitými st�edisky v okrajových 
oblastech �ímské �íše a staly se i zárodky 
skute�ných m�st, jež nabývala pom�rn� 
zna�ného významu. Tohoto p�vodu je 
t�eba dnešní Kolín nad Rýnem (Colonia 
Agrippinensis), Víde	 (Vindobona) nebo 
Budapeš� (Aquincum). Tábory pat�ily 
k hlavním op�rným bod�m opevn�ného 
pohrani�ního systému (limes Romanus), 
který m�l za císa�ství (31 nebo 27 p�.n.l. 
až 476 n.l.) chránit území ovládané 

ímem 
proti bar-
barskému 
sv�tu.

Vojenské tábory 
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Zavedli nás do pasti. Po�kají, 
až budeme úpln� vysílení, a pak zaúto�í 
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Provincie Germania 
Inferior – Dolní Germánie, 
�ímská provincie na �ásti 
území dnešního N�mecka, 
Nizozemska a Belgie. Její 
území kontrolovali �ímané 
již od doby císa�e Augusta, 
o
 ciáln� pak byla z�ízena až 
roku 89 n. l. Hlavním m�s-
tem byla Colonia Agrippina 
(dnešní Kolín nad Rýnem).

Nuptie – jedno z latin-
ských ozna�ení svatebního 
ob�adu, p�ípadn� zásnub. 
�ímské manželství bylo 
institucí �ízenou mnoha 
spole�enskými pravidly

Donativ – latinsky dona-
tivum, v�tšinou pom�rn� 
št�drý pen�žitý dar 
�ímského císa�e, ud�lovaný 
p�i r�zných p�íležitostech 
voják�m 

Castellum – menší �ímská 
pevnost, sloužící �asto jako 
hlídková nebo signální v�ž

Kaligy  – �ímské vojenské 
boty nebo sandály, nošené 
po v�tšinu existence �ímské 
�íše vojáky až po hodnost 
centuriona 

Slovní�ek

armáda
Jízda pod velením 
tribun�
Jízdní jednotky (equites-celeres) byly 
po�etn� mnohem slabší; �ítaly dohro-
mady 300 muž�, kte�í se dále d�lili na 
3 centurie, z nichž v každé bylo op�t 
deset dekurií. Z taktických d�vod� 

se t�i dekurie slu�ovaly v jednotku 
zvanou turma. Vrchními veliteli 
jízdy byli t�i tribuni (tribun cele-
rum). Jejich hlavní úlohou byla 

pr�zkumná a výzv�dná �innost 
a podpora p�choty. T�žkou jízdu 
ve st�edov�kém smyslu však 
ješt� 
ímané neznali.

Zbran� a zbroj
K výzbroji �ímského vojáka 
pat�ila kovová p�ilba (cassis), 
pancí� (lorica), obdélníkovitý, asi 
120 cm vysoký a polokruhovit� 

vypouklý štít (scutum), me� (gla-
dius – odtud název pro gladiátory) 
a kopí (pilum). Z me�� byl zvláš� 
nebezpe�ný me� hispánský, který m�l 
dvojí ost�í a byl asi 70 cm dlouhý. 
N�kte�í vojáci také užívali krátké 
dýky (pugio), která za republiky 
patrn� nepat�ila k p�edepsané 
výzbroji. P�ší lehkood�nci nosili 
kožené helmy (galea), kulatý štít 
(parma) a lehké kopí (iaculum). 
Vojáci z pomocných jednotek si 
uchovali svou domácí výzbroj.

Od�v voják� se skládal 
z krátké tuniky, plášt� 
(sagum) a v pozd�jší dob� ze 
zvláštních vojenských bot (cali-
ga). Podle t�chto botek dostal 
v jednom vojenském tábo�e 
svoji p�ezdívku také budoucí 
císa� Gaius „Caligula“. Me� (gladius)Štít (scutum)

Rekonstrukce strážní v�že (specula) �ímského tábora
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vzbou�eným Germán�m n�kolik stovek mil 
severozápadn� odtud. Varus zvaný „Senátor 
v pancí�i“ po nich vyžadoval zbyte�n� vysoké 
dan�. Pamatuji si to jako dnes. V t�chto kon-

�inách je v m�síci September už chladno, 
nep�íjemn� mrholí a d�lá se mlha. Není divu, 
že po dlouhém život� v p�íjemném blaho-
bytu tábora se nám do bitevní v�avy v�bec 
necht�lo. Ut�šovali jsme se však v�domím, 
že jako pomocné sbory nebudeme nikdy 
v první linii. A t�i legie by m�ly v poklidu sta-
�it na pot�ení n�kolika problémových kmen�.

Varus k nám nejprve pompézn� promluvil 
z improvizovaného pódia po vzoru velkého 
Césara. Vysv�tlil nám situaci, své p�edstavy 
o tažení a dosažených výsledcích. Nezapo-
mn�l ani na vypo�ítání odm�n po úsp�šné 
akci. P�edstavoval jsem si však ty míle bažin 
a les�, které budeme muset cestou vysou-
šet, kácet a ž�á�it. Pak p�ijdou mosty a pev-
né cesty, které bude t�eba zbudovat v co 
nejkratším �ase a nejhorších podmínkách.

Varus už mezitím slavnostn� nasedal na 
kon�. Byl to hrdý, cílev�domý �lov�k, který 
se znal osobn� s císa�em Augustem. Jeho 
otec byl kvestorem a za ob�anské války hájil 
m�sto Cor� nium proti Caesarov� armád�. 
Byl nucen otev�ít hradby, ale dostal milost. 
Jen díky tomu p�išel za t�i roky poté Varus 
na sv�t. P�átelství s císa�em mu vyneslo 
jm�ní i postavení. Jeho kariéru zná skoro 
každý voják v Germánii nazpam��. Stal se 
správcem provincie Africa, potom dokonce 
i Sýrie, kde s pouhými t�emi legiemi porazil 
mesianistickou revoltu Žid�. Nakonec se 
dostal i do senátu. Te� je už t�etí rok správ-
cem Germánie Inferior a jeho znamení VAR 
máme všichni na donativu. 

Podivní spojenci
Moji pozornost hned na za�átku tažení 
upoutala p�ítomnost skupiny barbarských 
jezdc� po boku velitele. N�kdo mi prozradil, 
že je to Arminius, v�dce kmene Cherusk�, 
se svou družinou – jakési „pomocné sbory“ 
našich legií. Prý se sám nabídl jako spojenec 
p�i potírání svých vzbou�ených soukmenovc�. 
Už d�ív prokázal loajalitu 
ímu službou v jez-
dectvu a byl dokonce vyznamenán. V tu chvíli 
jsem nev�d�l, jestli se mám smát nebo vzteky 
k�i�et. Nikdy p�edtím jsem Germán�m nev��il 
a nepoušt�l jsem si je blízko k t�lu. Všechny 
smlouvy mezi nimi a 
ímem m�ly nutn� jen 
do�asný charakter. I když byli sraženi na kole-
na, ve skrytu duše už znovu osnovali plány 

Všechny jednotky, které netvo�ili legioná�i, v�etn� jízdy a lehké p�choty, byly 
nazývány pomocnými (auxiliares). Název je odvozen z latinského slova auxilia, 
tedy pomoc, podpora. Sloužily již od doby punských válek. Tyto jednotky 
�asto tvo�ili p�íslušníci r�zných etnik a kmen�, nap�íklad krétští lu�ištníci, 
baleárští prakovníci apod. V období principátu (raného císa�ství) byly v t�chto 
sborech p�chotní jednotky cizinc�, podporující legioná�e z �ad �ímských 
ob�an�. Zpo�átku se p�šáci shromaž�ovali do pluk� o síle 500 muž�, 
v 1. století n. l. již m�ly jednotky dvojnásobek tohoto po�tu. Ve 2. století se 
pak po�etnost auxilií vyrovnala klasickým legiím a zárove	 tvo�ila v�tšinu 
jezdectva a prakticky všechny specializované jednotky (nap�íklad lehké 
jezdectvo, lu�ištníky).

Auxilie neboli pomocné sbory

�ímští legioná�i ve známém 
útvaru zvaném „želva“

Zásluhu na tom, že se 
ímané postupn� stali 
postrachem nejen po celé pevnin� St�edomo�í, ale 
i na mo�i samotném, má bezpochyby Kartágo. Tato 
námo�ní velmoc je v d�jinách zaznamenána jako 
jeden z posledních velkých protivník� mocného 

íma p�ed dovršením jeho antické sv�tovlády. 
Kartáginci byli zdatní a zkušení obchodníci. Jejich 
bohaté m�sto se rozkládalo v severní Africe. 
ím 
s Kartágem, svým obchodním i vojenským soupe-
�em, svedl v letech 264–146 p�. n. l. celkem t�i vál-
ky o vládu nad západním St�edomo�ím. V poslední 
punské válce (obyvatel�m Kartága se v 
ím� �íkalo 
Punové) bylo Kartágo zcela zni�eno, ale d�ležité je, 
že 
ímané se v t�chto válkách nau�ili bojovat na 
mo�i. Údajn� podle vzoru cizí ztroskotané lodi posta-
vili 
ímané za pouhých 60 dní vlastní � otilu o 120 

lodích. Byli si však v�domi, že nemají dostate�né 
zkušenosti v námo�ních bitvách. Proto vymysleli 
novou taktiku. Rychle se p�iblížili k lodi nep�ítele 
a pak spustili m�stek s hákem na nep�átelskou 
palubu. Po m�stku p�eb�hli vycvi�ení �ímští legio-
ná�i a boj pak probíhal vlastn� jako na souši. V tom 
byli 
ímané nep�ekonatelní. Naopak, kartáginští 
námo�níci nebyli pro takový zp�sob boje ani cvi�eni, 
ani vyzbrojeni. 

Vále�né lod� 
íman� se jmenovaly naves 
longae, tj. dlouhé lod�, nebo� pom�r jejich délky 
k ší�ce �inil až 8:1. 
íkalo se jim trirémy, nebo� 
bývaly pohán�ny obvykle t�emi �adami vesel nad 
sebou („triremes“ – troj�adky).Vesla�i (otroci) veslo-
vali podle úder� palice v rukou dozorce.

Vláda na mo�ích

Protože Itálie a 
ím nem�ly vojenskou posádku, snažil se 
císa�, který nemohl nikdy nikomu dosti d�v��ovat, nabýt 
pocitu bezpe�nosti tím, že si z vybraných muž� sestavil 
pretoriánskou gardu (cohortes praetoriae). Nap�íklad císa� 
Augustus z�ídil t�chto kohort celkem 9. P�ímo v 
ím� však 
sm�ly z�stat jen dv�, ostatní byly rozesety r�zn� po celé 
Itálii. Císa� Tiberius však pozd�ji stáhl všechny pretoriány 
do 
íma a vystav�l jim na severovýchodním okraji m�sta 
spole�ný tábor (castra praetoria), v n�mž byly ubytovány 
i m�stské bezpe�nostní kohorty. Kohorty pretorián� m�ly 
zprvu 1000 muž�, pozd�ji 1500.

Elitní pretoriáni

Podle jedné verze byl Claudius prohlášen za císa�e �leny 
pretoriánské gardy, kte�í ho našli schovaného za záv�-

sem poté, co zavraždili jeho p�edch�dce Caligulu, obraz 
Lawrence Alma-Tadema z roku 1867
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na vzpouru. Pokud se tenhle Arminius sám 
nabídl jako pomocník a pr�vodce, musel mít 
v plánu n�co nekalého. Tou myšlenkou jsem 
se doslova ot�ásl. Jakýsi vzdálený hlas ukrytý 
hluboko v mojí mysli pod povrchem praktic-
kých myšlenek ke mn� cosi promlouval. Ano, 
je to jisté. Všichni tady zem�eme.

Chvíli jsem si prohlížel obli�eje svých p�átel. 
Vypadaly soust�ed�n� a odevzdan�. Zjevn� 
nikdo nemyslel na to, co vrtalo hlavou mn�. 
Dosp�l jsem k rozhodnutí, že se z téhle pasti 
musím n�jak dostat, a to za každou cenu.

První den pochodu se však moje chmurné 
p�edpov�di nenaplnily. Všude byl klid a terén 
byl zatím dostate�n� pevný. Procházeli jsme 
jakýmsi údolím mezi lesy. Vp�edu jedoucí 
pr�zkumné jednotky stále nehlásily nic 
podivného. Zjevn� nebyl žádný d�vod d�lat 
si starosti. U jakéhosi potoka jsme pak rozbi-
li provizorní tábor. Už d�ív tu museli být naši 
lokáto�i, protože zde byl jasn� vyty�ený p�do-
rys budoucího castella (viz slovní�ek). „Kam 
jednou vstoupila noha 
ímana, i kališt� se 
zm�ní v ovocný sad,“ napsal jeden z našich 
slavných básník�. Zn�lo to p�iléhav�. V mís-
tech, kde byly naše trvalé posádky, bylo okolí 
již dostate�n� kultivované, aby šlo v�bec 
mluvit o krajin�. Hranice mezi provincií 
a územím barbar� byla víc než z�etelná.

Po rozbití tábora a nakupení obranného 
valu byly rozestaveny hlídky. Stan byl vzty�en 
pouze uprost�ed pro Vara a n�kolik tribu-
n�, vojáci spali pod napnutými plášti nebo 

látkovými plachtami. Dlouho jsem nemohl 
usnout, a tak jsem zašel za vojákem, který byl 
na hlídce u zadního voje kolony. Chvíli jsme 
se bavili o hloupostech, když nás p�ekvapil 
jakýsi hluk v lese p�ed námi. Volali jsme tím 
sm�rem, pak jsme se šli podívat na místo, 
odkud p�edtím p�icházel. Našli jsme tam jen 
skluzové stopy kopyt v bahn� sv�d�ící o úprku 
n�kolika jezdc�. Pak se mi dokonce na chvíli 
zdálo, jako bych slyšel n��í odporný smích. 
Ráno jsme byli informováni o tom, že nás naši 
„v�rní“ germánští pr�vodci v noci opustili.

Jako ovce na porážku
Bylo to podivné a i na tribunech bylo znát, 
že jsou zna�n� nervózní. Nicmén� bylo 
znovu zatroubeno k pochodu. Postupovali 
jsme dlouhým zástupem legií, pr�zkumný 
sbor vp�edu – potom velitelé s osobní 
jízdou, jádro o dvou legiích uprost�ed, dále 
spížní a zbrojní vozy a nakonec promíchané 
pomocné sbory, v�etn� našeho. T�i legie – 
sedmnáctá, osmnáctá a devatenáctá – šest 
záložních kohort a pomocné sbory, to d�lá 
dohromady asi t�icet tisíc muž�. Jelikož 
lesnatý terén nedovoloval rozprost�ít se do 
plochy, byli jsme roztažení na zna�nou délku. 
Ideální cíl útoku dob�e organizovaných sku-
pin barbar�, jak m� ihned napadlo.

Jakoby ve shod� s mojí horšící se náladou 
se rapidn� zhoršoval i terén, kterým jsme 
procházeli. Už to nebyla pevná cesta, nohy se 
nám stále �ast�ji bo�ily do rašeliny a bahna, 

kde nám okované vojenské kaligy (viz slovní-
�ek) nebyly nic platné. Ke všemu v dálce za�a-
lo h�mít, blížila se bou�ka a hrozilo, že tažní 
kon� a muly se za�nou plašit. Ale my jsme šli 
dál, jako posvátní ob�tní voli na Kapitolu.

Když už jsme na chvíli vyb�edli z bažin, 
prodírali jsme se hustým lesem, p�eskakovali 
spadlé kmeny ob�ích trouchniv�jících strom� 
a ko�enové vývraty. Napadlo m�, že nás 
Arminius se svou �eládkou dostal p�esn� 
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P�i velmi slavném vojenském vít�zství povolil senát vojev�dci tzv. triumf (lat. 
triumphus), tj. slavnost vít�zství, nejvyšší státní poctu. Triumfátor musel spl	ovat 
tyto podmínky – vít�zná válka byla �ádn� vypov�zena, jejím výsledkem bylo územní 
rozší�ení �íše a v jedné bitv� bylo zabito alespo	 5000 nep�átel. V dob� císa�ství byl 
triumf vyhrazen jedin� císa�i jako vrchnímu veliteli vojska, skute�ný vít�z se musel 
spokojit jen triumfálními odznaky (ornamenta nebo insignia triumphalia). Typickým 
�ímským památníkem na oslavu císa�e byl triumfální oblouk. M�l formu monu-
mentální brány s jedním až t�emi pr�chody, v horní �ásti byla attika (nástavba) se 
sochou císa�e, oby�ejn� stojícího na triumfálním voze taženém �ty�sp�ežím. Na 
obou pr��elních stranách bývaly reliéfy, vztahující se k oslavované události, dále 
1–2 sloupy po každé stran� pr�chod�, r�zné �ímsy, štíty, výklenky, emblémy apod.

Triumfální vít�zství

Vít�zný oblouk císa�e Konstantina 
p�ed �ímským Koloseem

Velení �ímskému vojsku spadalo za doby 
království (podle tradice 753–510 p�. n. l.) obvykle 
patricijské šlecht�, v dob� republiky (cca 510–27 
p�. n. l.) vojev�dc�m �i zvoleným diktátor�m 
(p�edevším v dob� bezprost�edního ohrožení 

íma) a v dob� císa�ství již neomezen� t�ímal 
veškerou vojenskou moc císa� (m�l samoz�ejm� 
k dispozici �adu vojev�dc� pod svým velením). 
Úsp�šným velitel�m byly prokazovány mnohé 
pocty. Jednou z hlavních povinností d�stojnického 
sboru bylo udržení pot�ebné disciplíny. P�i tom se 
užívalo tvrdých opat�ení; jednotlivci byli trestáni 
pokutou (zkrácením žoldu) nebo bitím; v p�ípad�, 
že bylo nutno trestat celé jednotky, t�eba pro 
zbab�lost p�ed nep�ítelem, uchylovali se 
ímané 
k p�id�lování horší stravy, k vypov�zení jednotky 
mimo tábor nebo k pov�stné decimaci. P�i ní byl 
krom� p�edchozích trest� 
vylosován každý desátý 
muž a zmrskán (málokdy 
popraven). Kárná opat�ení 
v��i jednotkám však m�la 
omezené trvání a rušila 
se, jakmile si jednotka 
znovu získala ztracenou 
dobrou pov�st. Káze	 
byla totiž velmi d�ležitá, 
ovšem nikoliv za cenu 
další vzpoury, tentokrát 
proti zbyte�n� krutému 
zacházení ze strany 
velících d�stojník�.

Káze� musí být
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tam, kde nás cht�l mít. Skv�le vycvi�ení 
legioná�i, kte�í by si na otev�eném poli 
poradili hrav� s jakýmkoliv nep�ítelem, tady 
nemohli prakticky v�bec manévrovat nehle-
d� na t�lesné vy�erpání. Únava se zra�ila ve 
tvá�ích nás všech.

Když jsem se pak podíval na obli�ej jedno-
ho centuriona, bylo mi vše jasné. Velení už 
ví to, co mn� bylo jasné od samého za�átku. 
Arminius nás zavedl do dokonalé pasti. 
Po�ká, až budeme úpln� vysílení, a pak 
zaúto�í. Nechápal jsem, pro� se ješt� držíme 
p�vodní trasy. Asi to byla opravdu nejbližší 
cesta z nep�ístupného terénu. Vrátit už jsme 
se beztak nemohli.

Další dva dny se kupodivu nic ned�lo. 
V noci jsme rozbili tábor a postavili hlídky. 
Ráno jsme pokra�ovali dál. N�kte�í vojáci 
onemocn�li z vdechování výpar�, jiní dostali 
hore�ku. Asi p�t jich b�hem dne zem�elo.

Trestuhodná nep�ipravenost
�tvrtý den po út�ku Arminia jsme kone�n� 
došli na okraj n�jaké rozsáhlé, do dálky 
se táhnoucí nížiny. Podle veselých výk�ik� 
vojenských kartograf� jsme pochopili, že 
jsme dosp�li k jihovýchodnímu okraji Saltus 
teutoburgiensis – nížin� podél Teutoburské-
ho hvozdu. Náš cíl nebyl už dál než t�icet 
mil. Po pravé stran� nížiny se reliéf zvedal 
a p�echázel ve strmý kopec porostlý lesem. 
Nalevo se táhly neproniknutelné mok�ady. 
Hr�zostrašný hercynský les na svahu napra-
vo, neprostupné bažiny nalevo. A mezi tím se 
pomalu táhla naše dlouhá kolona. Napadlo 
m�, že Varus nehledá cestu z pr�švihu. Chce 
prost� splnit sv�j úkol nehled� na zm�n�né 
okolnosti. Nedocenil nebezpe�í, jakému nás 
všechny vystavuje takovým jednáním. Nebo 
je mu to dokonce jedno. Jak jsem se rozhlí-
žel po kraji lesa na kopci nad sebou, moje 
nervozita dosáhla vrcholu. 

Najednou mi cosi zasvišt�lo nad rame-
nem a voják jdoucí p�ede mnou se zhroutil 
s tichým zaúp�ním k zemi. V zádech m�l ger-
mánský šíp. Prudce jsem se oto�il. Na celém 
návrší se z lesa �ítily tisíce germánských 
bojovník� s odhodlaným �evem. V�tšinou byli 
op�šalí, ale mnoho jich m�lo i kon�. 
ítili se 
po pevném povrchu návrší sm�rem k nám, 
zatímco my jsme se nemohoucn� brouzdali 
v bahn�. Propukl všeobecný zmatek a centuri-
oni ani nesta�ili zatroubit ke zformování �ady.

Štíty jsme m�li p�ivázány na zádech, me�e 
byly v�tšinou na zásobních vozech, o lucích 
ani nemluv�. Tenhle hazard se te� krut� nevy-
platil. V podstat� nikdo nebyl p�ipraven k boji. 
První Germáni už mezitím úto�ili ve vlnách na 
p�ední �ást kolony. Vrhali se po hlav� do boje 
v semknuté �ad�, potom zase rychle ustoupili 
a všechno n�kolikrát zopakovali.

První úder musel být zdrcující, ale vp�edu 
šli dob�e vycvi�ení legioná�i, kte�í po n�kolika 
prvních útocích Germány odrazili. P�ece jen 
se jim povedlo shluknout se do kruh� kolem 
voz�, kde m�li chrán�ná záda, a bojovali tvá�í 

v tvá� zu�ivým hordám. Na nás se zjevn� sou-
st�edila slabší �ást jejich útoku, p�esto se už 
po krátké dob� dokázali probojovat k našim 
voz�m a pobít v�tšinu tažných zví�at, takže 
nepohyblivé vozy nám pak už nebyly k ni�emu. 
N�jaký �lov�k sko�il na v�z a za�al házet vojá-
k�m ošt�py a me�e, ale mnozí byli tak zesláblí 
nebo vyd�šení, že jim doslova vypadly z ruky.

Nezdolná p�esila
Absence výcviku a léta pohodlného života 
v pomocných sborech byla p�íliš znatelná. 
Celá obrana se brzy hroutila. Já m�l št�stí. 
Díky p�edchozím obavám jsem si nechal 
me� u sebe. Pamatuji si jen tolik, že jsem 
se zu�iv� ohán�l kolem sebe a ustupoval 
jsem sm�rem k jedné stran� návrší. Dosud 
tomu sám nemohu uv��it, ale musel jsem 
zabít nejmén� deset úto�ník�, jinak bych 
asi nevyvázl. I tak jsem m�l obrovské št�stí, 
protože práv� ve chvíli, kdy jsem bezhlav� 
utíkal do kopce, legioná�i za�ali mít dole 
p�evahu. Arminius, jehož p�ítomnost jsem 
tušil n�kde tím sm�rem, musel z�ejm� dát 
povel k posílení pozic dole u kolony. Ger-
mánští jezdci, byli to snad Brukterové nebo 
Chaukové, vyrazili tryskem do ohništ� bitvy. 
Nikdo mi v zápalu boje nev�noval sebe-
menší pozornost a prohnali se kolem m� 
ve vzdálenosti snad jenom n�kolika krok�. 
Nepozorovan� jsem proklouznul do k�ovin na 
okraji lesa. Tam jsem se vy�erpáním svalil, 
sípav� oddechoval a sbíral síly.

Dole se rozho�el boj naplno. Nevím, jak 
dlouho jsem tam ležel, ale �in�ení zbra-
ní a k�ik ran�ných ke mn� doléhal velmi 
dlouho. Až p�íliš dlouho. Germán� musely být 
desetitisíce a stále p�icházeli další. To nebyli 
jenom Arminiovi Cheruskové, byli tu Chattové, 
Marsové, Brukterové i Chaukové. Budou se 
p�idávat postupn�, pokud uvidí, že Arminius 
vít�zí. Dosud nikdy nedošlo k tak rozsáhlé 
vzpou�e v žádné provincii, snad s výjimkou 
Panonie. Mohl to n�kdo z 
íman� v�bec 
p�ežít? Nev��il jsem tomu. Pokud jsem ale 
opravdu jediný sv�dek téhle strašné události, 
musím se dostat pry� a všechno vypov�d�t 
v 
ím�. Všichni musí v�d�t, co se tu stalo. 
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