
 1 

DECEBAL, BITVA U SARMIZEGETUSY A DÁCIE JAKO ŘÍMSKÁ PROVINCIE 
 
 

Martina Ma říková 
 
 
 

Dákové, někdy také nazývaní Géto-Dákové, tvořili severní větev Tráků a jejich 
přítomnost na území dnešního Rumunska je doložena již v 8. stol. př. n. l. Různá jména, jimiž 
jsou Dákové ve starověkých pramenech označováni, souvisejí s faktem, že se před svým 
sjednocením rozpadali na četné kmeny, z nichž Gétové a Dákové byli patrně silnější než 
ostatní kmeny, které pak od nich převzaly jméno. Řekové, kteří své osady zakládali v 
oblastech osídlených gétskými kmeny (mimokarpatské oblasti Valašska, J. Moldavsko a 
Dobrudža), tak nejčastěji užívali označení Gétové. Římští autoři naproti tomu hovoří převážně 
o Dácích, s nimiž přišli do styku v západní části dnešního Rumunska (Sedmihradsko, Banát, 
Crişana, Maramureş, snad Oltensko). První písemná zmínka o Dácích pochází od Hérodota, 
který se o nich ve svých Dějinách v souvislosti s tažením perského krále Darea I. proti 
Skytům v l. 514–513 př. n. l., zmiňuje jako o „nejstatečnějších a nejspravedlivějších mezi 
Tráky“. 

O Dácích z doby před jejich hovoří sjednocením především archeologické nálezy, které 
dokládají rozvinutou metalurgii, všeobecné rozšíření hrnčířského kruhu a intenzivní obchodní 
styky s antickým světem (nálezy mincí, import bronzových a skleněných předmětů, vína a 
oleje, export soli, dobytka, kůží, zlata, stříbra a železa, vysoce ceněni byli také dáčtí koně). 
Pozoruhodný je rovněž systém protoměstských sídlišť, tzv. davae. Jednalo se o organizované 
oblasti, které byly společenskými, správními, obchodními, vojenskými a náboženskými 
středisky géto-dáckých kmenů. Podle zpráv antických autorů se dácká společnost dělila na 
svobodné obyvatelstvo (cometai – název odvozený od slova označujícího vesnici) a šlechtu 
(tarabostes, pileati), která se od něj, podobně jako kněží, odlišovala nošením kožených čapek. 
Základem zřejmě polyteistického náboženství byl Zalmoxidův kult, pravděpodobně se jednalo 
o boha země, vegetace a plodnosti. Mimo to jsou známy jménem ještě bůh slunce Gebeleizis a 
bohyně měsíce, lesů a kouzel Benais. 

 
Sjednocení Dáků za Burebisty 

Ke sjednocení géto-dáckých kmenů dochází v průběhu 1. stol. př. n. l. za krále Burebisty 
(cca 70–44 př. n. l.), který se podle Strabónova líčení dostal do čela svého národa, když byli 
Dákové vyčerpáni častým válčením, a pozvedl je tím, že je přiměl, aby se odřekli vína a pak 
je naučil kázni. O tom, jak sjednocování kmenů probíhalo, prameny mlčí. Rozhodujícím 
popudem však zřejmě nebyla vnější hrozba (římská expanze směrem k Dunaji) a události po 
Burebistově smrti naznačují, že zdaleka ne všechny kmeny se mu podrobily dobrovolně. 
Proces sjednocování byl pravděpodobně zahájen z centra v hornaté oblasti jižního 
Sedmihradska zvané Orăştijské hory, která leží jižně od úrodného údolí středního Mureşe a 
zaujímá asi 200 km2. Převahu tohoto území nad zbytkem Dácie dokládá hustota tamního 
osídlení a promyšlený systém sídlišť, hradišť (Coteşti, Blidaru, Vîrful lui Hulpe, Piatra Ruşie, 
BăniŃa) a dalších menších obranných staveb, které měly chránit hospodářské, politické, 
kulturní a kultovní středisko v Sarmizegetuse na hoře Dealul Grădiştii. Burebista a jeho první 
nástupci však zřejmě nesídlili přímo v Sarmizegetuse, ale na blízkém hradišti Costeşti. 

Burebistovi se během l. 60–48 př. n. l. podařilo vytvořit tak velký a silný stát, že se ho 
začali obávat i Římané. Jeho říše se rozkládala na Z a SZ až ke střednímu Dunaji a k řece 
Moravě, na S ke Karpatům a na V k Olbii, zahrnoval celou Dobrudžu a na jih sahal až k 
Haemu (pohoří Balkán). Příslušnost některých vzdálenějších kmenů nebo řeckých měst na 
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západním pobřeží Černého moře k jeho státu ovšem spočívala asi pouze v odvádění poplatků 
a poskytování vojáků v případě války. Poté co Burebista během římské občanské války 
podpořil Pompeia, chystal proti němu Julius Caesar těsně před svou smrtí r. 44 př. n. l. tažení. 
Dácký král se však krátce nato stal obětí spiknutí nespokojené kmenové aristokracie a jeho 
království se rozpadlo. Cizí porobené kmeny rychle získaly zpět svou nezávislost, řecká města 
přestala uznávat autoritu dáckého krále a sama Dácie se rozdělila na několik částí ovládaných 
drobnými kmenovými náčelníky. Jádro státu v Orăştijských horách (orasteiských) však 
zůstalo zachováno a archeologické výzkumy svědčí o tom, že rozvoj tamních hradišť nebyl 
přerušen (a opevnění byla dokonce zesilována). Kontinuitu dokládají i písemné prameny 
(Jordanes), díky nimž známe jména Burebistových nástupců na trůně sedmihradského 
dáckého státu - byli jimi Deceneus, Komosikus, Koryllus, Skorilo, Duras-Diurpaneus (68/69–
87) a poslední dácký král Decebal (87–106). 

 
Druhé sjednocení dáckých kmenů za Decebala (87–106) a římsko-dácké války 

Léta po Burebistově smrti (l. 44 př. n. l.–85 n. l.) lze charakterizovat jako období 
soustavných bojů proti římské expanzi, během nichž Dákové často napadali hranice impéria a 
znepokojovali provincie na Dunaji. Neustálé narůstání římského nebezpečí po více než 100 
letech rozdrobenosti a oslabení opět vyneslo do popředí potřebu sjednotit všechny kmeny v 
jediný stát. K sedmihradskému dáckému státu se postupně připojily kmeny z Oltenska, 
Valašska, stř. a jižního Moldavska. Znovu jednotná a silná dácká říše se tak opět stala 
hrozbou pro Řím, který mezitím vytvořením provincie Moesie rozšířil svou moc až po Dunaj 
a Černé moře. Proces znovusjednocení završil poslední dácký král Decebal, který vytvořil 
mocný a dobře organizovaný stát. Ještě za vlády svého předchůdce, krále Durase, 
zmobilizoval Decebal proti Římu sousední kmeny, překročil Dunaj a zaútočil na Moesii, kde 
porazil římské jednotky a provincii vyplenil. Jeho tažení zastavil až protiútok císaře 
Domiciána, který zahnal Dáky zpět za Dunaj a dokonce pronikl na dácké území. V této situaci 
se Duras vzdal se vlády ve prospěch svého synovce Decebala, který se v dosavadních bojích s 
Římem osvědčil jako obratný diplomat a nadaný vojevůdce. 

Když Římané Dáky porazili u Tapae, byla r. 89 mezi Domiciánem a Decebalem uzavřena 
mírová smlouva, která dala Domiciánovi právo jmenovat Dákům jejich krále a ponechat 
římské oddíly na dáckém území. Decebal musel alespoň formálně uznat své klientství vůči 
Římu (prostřednictvím svého posla přijal z rukou císaře královský diadém), umožnit přes své 
území průtahy římských vojsk na markomanská bojiště a postoupit Římu některá předmostí 
na levém břehu Dunaje. Řím zase Dákům poskytl vzdělance, válečné stroje a finanční 
příspěvek na vylepšení obranných kapacit. 

Finančních prostředků a odborné výpomoci, které Decebal dostal od Římanů, totiž využil 
na stavbu nových opevnění a zlepšení a rozšíření starších, výrobu zbraní a válečných strojů a 
výcvik vojska. Současně zahájil také rozsáhlou civilní výstavbu v Sarmizegetuse, 
pravděpodobně včetně tamních andesitových svatyň. Decebalovo chování v letech po 
uzavření míru s Domiciánem jasně ukázalo jeho osobité pojetí klientského poměru k Římu. 
Císař Traján proto po svém nástupu změnil strategii a rozhodl se podniknout novou výpravu 
proti Dákům, aby tak ukončil pro Řím neúnosnou politickou a vojenskou situaci. Kromě 
potřeby odstranit hrozbu na severní hranici říše a zajistit si pozice pro připravované tažení 
proti Partům však byly motivací jistě i bohaté zlaté doly a další nerostné bohatství Dácie, 
které mohly přinést ozdravění otřeseným státním financím. Trajánovo tažení z l. 101–102 a 
105–106 je označováno jako římsko-dácké války. První římsko-dácká válka vyvrcholila 
vítězstvím Římanů v bitvě u Tropea Traiani a Nicopole. Poté co římské jednotky dobyly 
několik hradišť v horách, byla zajata Decebalova sestra a římské vojsko stanulo před 
hradbami Sarmizegetusy, přistoupil Decebal na nevýhodnou mírovou smlouvu. Traján 
nadiktoval Dákům zdrcující podmínky. Decebal musel vydat všechny zbraně, válečné stroje a 
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římské zajatce, zbořit opevnění hradišť, postoupit Římanům území, která obsadili, vzdát se 
vlastní zahraniční politiky a nadále nepříjímat uprchlíky a vojáky z impéria. Traján získal 
právo držet vojenské posádky v dáckých pevnostech podél levého břehu Dunaje. Podmínky 
míru neměly Decebala pouze přivést k poslušnosti, ale učinit z Dácie snadnou kořist v případě 
nové výpravy. 

O tři roky později se konflikt rozhořel znovu. Decebal totiž nerespektoval dohodnuté 
podmínky příměří a Traján se v odplatě chystal zničit dácké království. R. 105 překročily 
římské oddíly Dunaj již po novém mostě, který přikázal Traján po skončení první dácké války 
postavit u Drobety, a na jaře r. 106 oblehly Sarmizegeusu. Průběh bitvy o hlavní dácké město 
v létě roku 106 zobrazuje řada výjevů na Trajánově sloupu. První útok Dákové odrazili. 
Římané užívali ke ztečení hradeb válečných strojů a žebříků a kolem města také vystavěli 
vlastní opevnění (circumvallatio). Nakonec obléhatelé zničili potrubí zásobující město vodou 
a pod hrozbou zapálení města donutili obránce kapitulovat. V otázce, zda dáckou sídelní 
pevnost zničili Římané, nebo sami Dákové prchající před postupujícími řím. jednotkami, 
nepanuje shoda. Podle Trajánova sloupu dobyvatelé vstoupili na sakrální okrsek, kde 
provolali slávu Trajánovi, a pak celou pevnost zpustošili. Decebal mezitím se zbytkem vojska 
ustoupil na sever, aby se pokusil odolávat na jiném místě. Jezdecký oddíl vyslaný po jeho 
stopách posléze císaři přinesl ruku a hlavu dáckého krále, který nakonec spáchal sebevraždu, 
aby předešel svému zajetí. Kromě tohoto důkazu o definitivní porážce nepřítele si Traján do 
Říma si přivezl i bohatou kořist - Decebalův poklad, jehož úkryt v korytu řeky Sargetia 
Římanů vyzradil Decebalův důvěrník Bicilis (údajně se jednalo o 165 tun zlata a 331 tunu 
stříbra), a také všechno bohatství nalezené v ostatních vypleněných dáckých sídlištích a 
pevnostech. Z těchto prostředků pak bylo postaveno Forum Traianum a velkolepý památník v 
Adamklisi a uspořádány 123 dní trvající slavnosti. 

 
Dácie jako římská provincie (106–271/272) 

Po zničení dáckého království byla větší část Dácie ještě v srpnu r. 106 prohlášena 
římskou provincií a připojena k impériu. Zbylá ohniska odporu římští vojevůdci likvidovali 
pouze v sedmihradských horách a lesích, kde se nacházely odbojné skupiny označované 
Římany jako latrones, tj. loupežníci. Všichni Dákové však pod římskou nadvládu neupadli. 
Již Hadrián vyklidil Valašsko a jižní Moldavsko, mimo římské území zůstal také Maramureš, 
Crišana a severní Moldavsko, které Traján nedobyl. Tito svobodní Dákové žijící v sousedství 
provincie sice s Římem udržovali obchodní styky, zároveň však na impérium často útočili. 
Svými vpády do Dácie dokonce podpořili i několik větších vzpour původního dáckého 
obyvatelstva, k nimž během římského panství na území provincie došlo. 

Nastolení římské správy v provincii s sebou přineslo také hospodářské změny, které 
charakterizovala výstavba sítě kamenných cest a nových sídlišť, intenzifikace výroby a 
zavádění nových technologií. Nejdůležitější hospodářskou činností v provincii však byla těžba 
kovů, zvláště zlata, z něhož se razily římské mince. Zlaté doly byly císařovým majetkem a 
nacházely se pod zvl. správou, kterou řídil tzv. procurator aurarium, sídlící nedaleko 
nejdůležitějšího hornického střediska (Alburnus Maior,dnes Rosia Montana) v Apusenských 
horách. Mimo to se v Dácii těžilo i stříbro, měď, železná ruda, sůl a stavební kámen. 

Z administrativního hledika se statut Dácie během více než 160 let římské nadvlády 
několikrát změnil. Hlavní město provincie bylo zpočátku umístěno v Colonia Ulpia Traiana 
Augusta Dacica, jehož název císař Hadrián obohatil o přívlastek Sarmizegetusa, a později 
bylo přeneseno do Apula (dnešní Alba Iulia). Po útocích barbarů v letech 117 a 118 byla 
správa provincie reformována. Císař Hadrián tehdy provincii rozdělil na dvě části - Dolní a 
Horní Dácii, z níž pak o pět let později ještě oddělil severní část, která byla označena jako 
Dacia Porolissensis (sever Sedmihradska). Hlavním motivem byla snaha zdokonalit systém 
obrany a zlepšit koordinaci hospodářských, finančních a politických záležitostí. Všechny tři 



 4 

provincie byly na sobě nezávislé, avšak úzce vojensky spolupracovaly. V době nových 
silných útoků germánských kmenů v l. 167–169 Markus Aurelius uznal, že provincie 
potřebuje jednotné velení, a rozdělil zemi na části Dacia Apulensis, Dacia Malvensis a Dacia 
Porolissensis podrobené jedinému místodržícímu. Tato struktura pak zůstala zachována až do 
doby císaře Aureliana, za jehož vlády dějiny římské Dácie končí. 

Aureliánovi se sice podařilo odrazit sílící útoky barbarů na západní i východní hranici 
impéria a vyhnat Góty z Moesie a Trácie, avšak Dácie se vzhledem k pozici za případnými 
obrannými liniemi a ke stále četnějším barbarským nájezdům postupně dostávala do izolace. 
Římané proto provincii nakonec v l. 271–272 pod tlakem východních národů opouštějí a část 
obyvatelstva přesidlují do Moesie. V té době byla také stržena dřevěná konstrukce oblouků 
Trajánova mostu u Drobety, který byl nejen prvním stálým mostem přes Dunaj, ale se svými 
rozměry odhadovanými na 1,5 km délky, 18 m šířky a 45 m výšky představoval také největší 
stavbu svého druhu v antickém světě. 

 
 

Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa 
Sarmizegetusa Traiana (Ulpia Traiana Sarmizegetusa) byla založena krátce po 

Trajánově vítězství nad Decebalem (mezi lety 108–110) asi 40 km JZ od původní 
Sarmizegetusy na strategicky důležité cestě spojující Apulum s Horní Moesií jako nové hl. 
město římské provincie Dácie. A to na tomtéž místě, kde již r. 102 po první dácké válce 
vznikl římský tábor se stálou posádkou. Původně neslo město jméno Colonia Ulpia Traiana 
Augusta Dacica. Teprve Hadrián po porážce velkého povstávní na přelomu let 117 a 118 
doplnil ještě přívlastek Sarmizegetusa. Dácké jméno připojené k názvu hl. města římské 
provincie patřilo k prostředkům pacifikace této provincie a mělo být symbolem zdůrazňujícím 
kontinuitu mezi vládou Decebala a vládou Římanů. Archeologický výzkum tohoto 
politického, kulturního a náboženského centra římské Dácie započal již kon. 19. stol. a 
pokračuje dodnes (rumunští archeologové C. Daicoviciu, O. Floca, D. Protase), od r. 1995 ve 
spolupráci s univerzitou v Kolíně nad Rýnem. První významné objekty zde vznikly krátce po 
založení města a přibližně v pol. 2. stol. bylo sídliště obklopeno hradbami z pravidelného 
zdiva (opus quadratum) o rozměrech 600 x 540 m. Jeho rozloha (vč. zástavby stající mimo 
hradeb) činila cca 32 ha a počet obyvatel je odhadován na 20 až 25 tisíc. Nacházelo se zde 
velké a malé fórum, úřední budovy, amfiteátr, termy, gladiátorská škola, řemeslnické dílny, 
cihlena, sklárna a několik chrámů, v nichž byli uctíváni Asklépius a Hygie, Nemesis, 
Sylvanus, Diana, Junona a Herkules a Jupiter Dolichenus. Mitreum o rozměrech 26 x 12 m se 
zachovanými zbytky plastické výzdoby bylo prozkoumáno již v l. 1881–1883. Ve městě a 
jeho okolí vzniklo také několik honosných vil dácké romanizované šlechty a římských 
úředníků a západně a východně od města se nacházela pohřebiště. 

K nejzajímavějším objektům patří amfeteátr, který byl se svým eliptickým půdorysem o 
rozměrech 88 x 69 m největší stavbou ve městě. Jeho kapacita činila přibližně 5000 lidí. 
Sedadla v prvních řadách byla obložena mramorem, v ostatních dřevem. Do hlediště se 
vcházelo 12 vchody, do vlastní arény vedly další čtyři brány, z nichž dvě byly vyhrazeny 
gladiátorům. Poté co se římské jednotky z Dacie stáhly, sloužil objekt jako pevnost. 

Fórum se nacházelo uprostřed města na křižovatce dvou hlavních cest, které město 
protínaly z V na Z a ze S na J. Hlavní vstup zdobil vítězný oblouk, náměstí bylo lemováno 
sloupy a dlážděno mramorem. Na fóru mj. stála bazilika, východně od tribunál s vězením, 
dále kanceláře a kurie s městskou pokladnicí. Kurie byla umístěna v sousedství malého fóra, 
které vzniklo později a představovalo náboženské centrum města. 

SV od amfiteátru ležela gladiátorská škola (38 x 25 m), která sestávala ze dvou budov o 
šesti místnostech. Starší objekt obsahoval vniřní dvůr a dvě nádrže se studenou vodou, v 
mladším byly tři místnosti vybaveny hypokaustem a dvě měly podlahu pokrytou mozaikami. 
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Ve dvou dalších se pak opět nacházely bazény se studenou vodou a na severní straně budovy 
byly situovány toalety. V těsném sousedství východní brány amfiteátru se nacházel chrám 
bohyně Nemesis, který byl na severu propojen s gladiátorskou školou. Gladiátoři totiž tuto 
bohyni štěstí a osudu uctívali. 

Nemocnice ležela v blízkosti chrámu zasvěceného Asklépiovi a Hygii, poblíž se nacházela 
také sklárna (25 x 13 m) s několika sklářskými a chlebovými pecemi a sýpkou. 

 
 

Sarmizegetuza Regia 
Vraťme se však ještě na okamžik ke zničenému hlavnímu městu dáckého království. 

Pevnost, která je dnes kvůli odlišení od moderní Sarmizegetusy založené Římany označována 
jako Sarmizegetuza Regia (Sarmizegetusa Basileion) leží na hoře Dealul Gradiştii v nadm. 
výšce 1200 m a je největším známým dáckým sídlištěm s nejrozsáhlejším opevněním. 
Hradiště se rozkládá na desítkách přírodních i uměle zbudovaných teras táhnoucích se v délce 
asi 3 km a jeho plocha zabírá přibližně 3 ha. Jeho funkce byla útočištná, mělo poskytnout 
ochranu početnému obyvatelstvu z dalekého okolí. Samotné hradiště obklopoval systém 
důmyslně rozložených pevností a pevnůstek (většina objektů leží ve výšce okolo 1000 m. n. 
m.), které uzavíraly! úzké horské přechody a údolí směřující k centru. Nejdůležitější spojnici 
na SZ, údolím řeky Apa chránilo množství hradisek, hlídkových věží a zátarasů. 
Nejvýznamnější byl pevnostní komplex poblíž Blidaru a Costeşti, který byl zbudován v 1. 
stol. n. l. a přestavěn za Decebala s využitím znalostí helénistické fortifikační techniky, možná 
přímo pod vedením řeckých architektů (zemní valy dnes mají rozměry 2–2,5 m na výšku a 6–
8 m na šířku). Zdivo z pravidelně otesaných kvádrů z okolních hornin bylo obvykle 
zakončeno palisádou. Sedm z těchto pevností včetně Sarmizegetusy (Blidaru, Piatra Roşie, 
Costeşti, Căpâlna and BaniŃa) je od r. 1999 zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO. 

Během archeologických výzkumů, které zde probíhají již od 18. stol., byla zatím mj. 
odkryta část mohutné hradby o dvou stavebních fázích, několik příbytků dácké nobility a 
řemeslníků, kovolitecká dílna na zpracování bronzu a železa, skladiště malované keramiky a 
schránka s lékařským vybavením obsahující skalpel, pinzetu, několik nádobek na léky. 
Strategický význam, zejména v době obléhání, měl pro Sarmizegetusu vodovod sestavený z 
trubek z pálené hlíny. Voda byla vedena z pramene potrubím do dřevěného sudu, kde se 
usazovaly nečistoty a odtud pak odcházela olověnou rourou opatřenou sítem do hliněného 
vodovodu, který ji rozváděl do obydlí. Mimo hradby se nacházel kultovní okrsek s několika 
svatyněmi, který s městem spojovala 6 m široká cesta dlážděná vápencovými kvádry, 
ohraničená po obou stranách nízkou kamennou zídkou. Zejména v období závěrečné fáze 
dáckých válek (105–106) je v Sarmizegetuse doložena intenzivní stavební činnost. Po 
římských oddílech, které zde v letech 106–117/120 tábořily (oddíly IV. legie Flavia a I. legie 
Adiutrix) se mj. dochovaly výrobky místních keramických dílen, mramorové desky 
symbolizující římská vítězství nad Dáky a ubytovny a lázně pro římskou posádku, které 
vznikly na troskách města. 

Největší pozornost však v S. budí 4 obdélníkové a 2 kruhové kultovní stavby, které byly 
odkryty na pouhých dvou terasách. Nejstarší svatyni postavenou pravděpodobně ještě za 
Burebisty tvořila řada okrouhlých vápencových podstavců o průměru 1,3–1,5 m, na nichž 
bylo vztyčeno 60 sloupů, celou svatyni ohraničovala zeď. Z pozdějšího období pocházejí další 
dvě čtverhranné svatyně obklopené andesitovými (andesit - vyvřelá hornina) sloupy a mimo 
to ještě dvě kruhové svatyně s rytmicky uspořádánými sloupy, které zřejmě sloužily k 
pozorování oblohy. Větší z nich o průměru 30 metrů je přisuzována funkce dáckého 
kalendáře. Podle názoru některých badatelů bylo dokonce s pomocí důmyslného systému 
sloupů možné vždy po 34 letech vyrovnat rozdíl mezi dáckým rokem o 360 dnech a rokem 
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slunečním. Dodejme, že po 34 letech by se oba roky rozcházely o cca 178(!) dní. V 
bezprostřední blízkosti této svatyně se nachází i tzv. kamenné slunce. Jedná se o paprskovité 
dláždění o průměru téměř 7 m z andesitových kvádrů položených kolem kruhového kamene, 
vše je lemováno vápencovými bloky. Kámen s prohlubní opodál a odtokový kanál, do něhož 
ústí, naznačují, že se mohlo jednat o obětní oltář. Za Decebala byla vystavěna velká 
obdélníková svatyně s andesitovými podstavci o průměru 2 m, do dnešní doby se jich 
dochovalo 60 v šesti řadách. Předpokládá se, že na sloupech o výšce zřejmě 1,2–1,5 m stály 
nádoby sloužící ke spalování obětin v podobě vonných látek. 
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