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HISTORIE 
 

Aquileia (slovinsky Oglej)  byla jedním z největším měst římské říše. Město se 

rozkládá v jižní Venetii u severního cípu Jaderského moře, u okraje lagun, mezi dvěma 

řekami Alsa a Natisone. 

Éra antické Aquilei pokrývá rozsah 633 let, a to mezi roky 181 před Kr., kdy 

bylo město založeno, a rokem 452 po Kr., kdy byla antická Aquleia zničena hunskými 

nájezdy. 

Jméno města a později i celé kolonie má venétský původ, jehož význam 

znamená temný, mokrý. Další literatura uvádí, že název místa pochází od „Aquilis“, 

tedy předřímského označení řeky Natisone. O původu jména Aquileia existuje i 

legenda, podle níž se při osidlování tohoto místa, konkrétně vyorání první brázdy, 

(„sulcu primigeinus“), na obloze objevil orel, latinsky aquila. Tuto událost zobrazuje 

reliéf z doby juliovo-klaudiovské dynastie, který se nalézá v místním Archeologickém 

muzeu.   

 
reliéf, znázorňující osidlování budoucí Aquileie 

Již v roce 186 před Kr. tuto oblast okupovaly keltské kmeny, které však byly 

Římany vytlačeny. Samotné město bylo založeno v roce 181 před Kr. jako pevnost, 

střežící hranice na severovýchodě. Jeho strategická poloha umožňovala hlídat  přístup 

do Julských Alp od jihu a do Itálie od severu. Svou roli zde také hrála důležitá 

obchodní pozice, neboť město se nacházelo na jantarové stezce. Samotné založení se 

uskutečnilo ve dvou fázích. V roce 181 př. Kr. 3 000 vojáků resp. kolonistů sem bylo 

posláno římským senátem pod vedením triumvirů L. Manlia Acidina, P. Cornelia 

Scipia Nascia a Gaia Flaminia. V roce 169 př. Kr. pak do Aquileie přišla druhá 

skupina o počtu 1 500 osadníků. Tuto skupinu vedli T. Annius Lusco, P. Decius 

Stabulo a M. Cornelius Cetegus. Příchozí osadníci byli italického původu. Přišli sem z 

Lazia, Umbrie, Samnie, nebo z Picenie. Mezi oběma osadnickými vlnami se v letech 
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178 – 177 před Kr. uskutečnila válka proti Istrijcům („bellum histricum“), kterou na 

římské straně vedli z Aquileie konzulové Manlius Vulso a Iunius Brutus. Aquileia byla 

založena jako latinská osada, nezávislá, na Římu, ale zároveň mu podřízená skrze 

alianční dohodu. 

V roce 129 př. Kr. odtud vedl válku konzul C. Sempronius Tuditanus proti 

Taurům a Japidům. O 14 let později sloužila Aquileia jako zásobovací základna ve 

válce proti Keltům z kmene Carni, kde Římany vedl konzul M. Aemilius Scauro. 

V roce 90. př. Kr. se Aquileia stala municipiem, což znamenalo určitou míru 

samostatnosti ve vnitřní samosprávě (např. do funkcí městských úředníků jsou 

dosazováni muži místního původu) a právo římského občanství. Julius Caesar v okolí 

města mezi lety 59 – 56 před. Kr. strávil se svými legiemi zimu během galské války 

(„bellum galicum“). Samotný Caesar pobýval přímo v Aquilei. Funkci vojenské 

základy opět plnila Aquileia společně s Ravennou v roce 35 před Kr., a to ve válce 

proti Ilyrům. V roce 12 př. Kr. se v Aquilei setkávají římský císař Octavianus 

Augustus a judejský král Herodes a jeho synové (Alexandr a Aristobulos). Císař 

Augustus v Aquilei rád pobýval se svou manželkou Livií. Pobýval zde také během 

vojenského tažení proti Germánům a podunajským kmenům. V Aquilei  se též narodil 

syn císaře Tiberia a jeho manželky Julie, který však zemřel jako chlapec. Právě za 

panování císaře Augusta byla Aquileia jmenována hlavním městem oblasti, tzv. „caput 

regio Venetia et Histria“. Tím začala doba velkého rozkvětu města, které se tak stalo 

jedním z největších obchodních středisek římské říše. 

Během první poloviny 1. století po Kr. byl Aquilei přidělen čestný titul římské 

kolonie. Aquileia se tak definitivně stala antickým velkoměstem, někdy označovaná 

jako „Roma secunda“. Město se s počtem  100 000 tis. obyvatel se řadilo ke světovým 

velkoměstům.  

V roce 69. po Kr. byla Aquileia vtažena do bojů o volbu nového císaře, o 

vymření juliovsko-klaudiovské dynastie nastaly v letech 68/69 boje o císařský trůn. 

Během jednoho roku se na trůně postupně vystřídali císaři Galba, Vitellius a Otho. 

Právě 2000 vojáků císaře Othona uchvátilo Aquileiu, ale pak ve strachu před 

císařovým trestem zvolili nového císaře. Byl jím Flavius Vespasianus, který tak založil 

dynastii Flaviovců na římském trůně. 
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V první polovině 2. stol. po Kr. v Aquilei pobývali císaři Traianus, během 

tažení do Dácie, a Antonius Pius. 

Od počátku vlády císaře Marka Aurelia v roce 161 po Kr. byla Aquileia 10 let 

zásobovací základnou v markomanským válkách, v bojích proti Markomanům a 

Kvádům. Císař Marcus Aurelius se sem na počátku roku 168 nastěhoval, aby odtud 

lépe velel svým vojskům. V té době převažovala vojenská funkce města, jenž bylo 

nazváno „východní bránou Itálie“. 

„Bellum aquileiense“ (válka aquileiská) proběhla v roce 238 po Kr. Tehdy 

Maximinus Thrax, který se prohlásil císařem obléhal Aquileiu v boji proti dalším 

kandidátům na trůn, senátorům, Gordianovi III., Balbinovi a Pupeniovi. Aquleia, jež 

byla na straně senátu se ubránila. Císař byl poražen tak, že byl zabit vlastním vojskem 

a jeho hlava byla nabodnuta na kopí. Událost je zobrazena na votivním oltáři, který byl 

věnován Capitolinské Triádě a Martovi. Zde je vyobrazena Aquileiea s orlem nad 

hlavou, jak hledá pomoc u římských bohů, kteří sedí na trůně. Tento oltář je uložen 

v prvním sále Národního archeologického muzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reliéf oltáře s Aquileiou, prosící římské bohy o pomoc 

Za vlády císaře Diokleciána v letech 238 – 305 po Kr. se město stalo sídlem 

guvernéra („corrector“) regionu „Venetia a Histria“ a velitele vojenské flotily 

(„praefectusclassis“) na horním Jadranu. V letech 303 – 304 zde byli při 

pronásledování křesťanů umučeni svatí Canzian, Prot a Crisogon. 
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V roce 313 po Kr., brzy po přijetí Ediktu milánského, zde byla vystavěna první 

křesťanská budova tzv. aula theodoriane, nazvaná podle biskupa Theodora, který vedl 

místní křesťanskou komunitu. Aula je považována za původní stavbu na jejímž místě 

dnes stojí popponovská basilika, nazvaná podle patriarchy Poppona (11.stol.). V té 

době zde také pobýval císař Konstantinus. 

V roce 361 se tu odehrávali boje mezi  císařem Konstantinem II. (syn 

Konstantina Velikého) a Julianem (Apostatou). Ten se pokoušel při obléhání Aquileie 

odklonit od města tok řeky Natisone. Nakonec Aquileia kapitulovala po smrti 

Konstantina. Pravděpodobně v důsledku pokusů ovlivnit tok řeky, byla radikálně 

zmenšen říční průtok. 

O 20 let později zde byla 3. září zahájena pod vedením milánského biskupa 

Ambrosia synoda proti Ariánům. 

Na přelomu let 401 a 402 a v roce 408 se město muselo bránit dvojnásobnému 

vizigótskému obléhání. Vizigóty vedl král Alaricha. 

Antickou slávu Aquleie uzavřel roku 452 hunský náčelník Attila, který město 

dobyl 18. července po tříměsíčním obléhání. Mnoho lidí uteklo do sousedních Benátek 

a do Grada, kam bylo provizorně přemístěno i biskupské sídlo. Podle historika Iordana 

byl pád města oznámen čápy, kteří odlétali pryč od městských hradeb i se svými 

mláďaty. Z kdysi mocného města zbyly jen trosky.   

 

ANTICKÉ PAMÁTKY 
 

Pro osídlení bylo vybráno místo uprostřed planiny, kde se nacházely 

naplaveniny. Místo se vyznačovalo vlhkými místy a mokřinami s četným rostlinstvem. 

Podle současných geologických výzkumů se zde nacházely především duby, habry a 

olše.. 

Průzkumy vrstev z doby pozdní římské republiky odhalily, že místní osadníci 

zde pěstovali hlavně vinnou révu, fíky, ořechy, mandle. 

Na počátku doby kdy se Aquileia stala kolonií tvořil nejdůležitější podíl chov 

ovcí. V jednom z nejstarších popisů města je totiž zmíněn trh s ovcemi a ovčími 

výrobky, tzv. „forum pequarium“. 
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Ihned po založení Aquileie pro účely obranných i obchodních zájmů římské 

říše, se město stalo důležitým ekonomickým centrem, a to především díky své 

specifické poloze v hluboké furlánské planině, jižně od pramenů řek, a na pravé straně 

splavné řeky, vzniklé soutokem řek Natisone a Torre, a doplněné řekou Aesontius, 

která se vlévá do Jaderského moře o po několika mílích. 

Co se týče obranné funkce Aquileie, město hrálo důležitou roli v Alpském 

fortifikačním systému tzv. „Claustra Alpinum Juliarum“. 

Urbanictická síť města byla vytyčena podle jednotného projektu, založeného na 

„kardo maximus“ čili největší (hlavní) osa (severo-jižní cesta), cesta která vedla do 

Grada po via Iulia Augusta. Další cesta tzv. „decumano“ Aratria Galla, pojmenovaná 

podle důstojné paní, jež ve 2. stol. po Kr. financovala dláždění cesty, vedla do 

přístaviště. Odtud směřovala vodní cesta zvaná Canale Anfora, která byla postavena  

za účelem odvodnění mokřin a vystavění plavební navigace mezi ostrovy.  

Plán antické Aquileie ukazoval použití různých částí pro jednotlivé účely. Ve 

východní části města byly vystavěny skladiště a hospodářské budovy. V západní části 

pak obytné domy a veřejné budovy, např. lázně. Obě části města propojovalo fórum. 

Zejména za císařství byla Aquileia významným střediskem obchodu 

s Podunajím a pobřežím Istrie (Histrie). Od roku 294 po Kr. až do pádu města v roce 

452 bylo město sídlem mincovny. Mince se zde razily i v období středověku. Další, již 

zmíněnou funkcí města byla obrana hranic. Město bylo básníkem Ausoniem (310 – 

395) označeno za „….moenibus et portu celeberrima…“ (slavné město pro své hradby 

a přístavy). Aquileia byla zařazena mezi devět nejvýznamnějších měst světa. 

 Dnes jsou z antických památek význačné zbytky přístaviště, amfiteátru, fóra a 

náhrobních staveb. 

Z přístaviště jsou zachována struktura západního pobřeží, které tvořila přístavní 

hráz z istrijského kamene dlouhá asi 400 m, vybudovaná na dvojí úrovni a vybavena 

otvory pro kotevní lana. Dále se zachovaly základy přístupových ramp ke skladovým 

prostorám a dlážděné podjezdy vedoucí do městského silničního systému.  

Značná část bývalého fóra je dodnes viditelná po stranách silnice vedoucí do 

Grada, avšak celá oblast fóra, tj. území o rozloze 140 m * 60 m, nebylo ještě zcela 

prozkoumáno a odhaleno. V oblasti západního sloupořadí probíhají dnes archeologické 



 - 7 -  7 

práce. Ve východním sloupořadí, které bylo odhaleno ve třicátých letech 20. stol. 

nalezneme několik rekonstruovaných sloupů zdobených složenými hlavicemi. Na 

dlážděném prostranství se nacházejí podstavce s hlavami Jupitera Ammona a Medusy, 

vlysy nebo zábradlí s andílky a orly, nesoucími girlandy, a další sochařské nálezy 

pocházející z konce 2. stol.po Kr. Bylo dokázáno, že fórum zde existovalo již 

v republikánském období. Severní stranu fóra uzavírala světská (veřejná) bazilika, 

která byla typickou římskou institucí, jež sdružovala funkce soudu, obchodní burzy a 

sálu pro veřejná shromáždění. Byla to velká budova s apsidami po kratších stranách. 

uvnitř byl jeden velká sál se sloupořadím. Nepatrné zbytky této budovy jsou 

v blízkosti cesty, vedoucí k přístavišti. Na západní straně fóra byly odhaleny zbytky 

bývalé kúrie a kryté tržnice, tzv. „macellum“. 

V antické Aquilei se nacházela rozsáhlá pohřebiště, která se táhla několik 

kilometrů podél cest vedoucích do města. Velikost a bohatost pomníků ukazovaly 

příchozím poutníkům sociální a hospodářský status jejich vlastníků tj. obyvatel města. 

V roce 1956 byl zrekonstruován příklad pohřebního mauzolea na via Giulia Augusta. 

Mauzoleum bylo složeno s fragmentů nalezených podél cesty vedoucí do Terstu (via 

Gemini). Je 17 m vysoké a skládá se z pomníku ve tvaru kvádru, ve kterém se nachází 

pohřební kobka, a z nástavce tvořící okrouhlou kapli se šesti sloupy, kde se nachází 

socha zemřelého zahaleného do tógy. Zesnulým byl neznámý soudní úředník. Podle 

reliéfů a zbytků nápisů je možné mauzoleum datovat do doby vlády císaře Augusta. 

Na západní periferii města se nachází pohřebiště poskytující doklad o pohřbívání 

Římanů z doby mezi 1. a 4. stol. první století po Kr. se vyznačovalo pohřbíváním 

kremací, a tak urny s popelem, vyrovnané do pyramid, lze spatřit v parku  

Archeologického muzea, které sídlí od roku 1882 ve vile Cassis Faraone. 

Archeologický areál byl společně s patriarchální bazilikou zapsán v roce 1998 

na seznam světového dědictví UNESCO. Ovšem stále mnoho archeologického 

materiálu čeká pod zemí na své objevení.  
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webová stránka Národního archeologického muzea v Aquilei: 

www.aquileia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


