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V Carnunte nie je Rímska ríša dávna minulosť, ktorá sa
ukazuje len cez zopár vykopávok ale všetkými zmyslami
prežívateľná prítomnosť. Tam, kde pred 1700 rokmi písali
rímski cisári dejiny, sa môžete dnes prechádzat po stopách
cézarov. V rekonštruovanej rímskej mestskej štvrti lákajú
celoročne vyhrievané kúpele, amfiteátre a gladiátorska
škola unášajú do sveta gladiátorov a v Museum Carnuntinum
svedčia nadčasové poklady o kultúre a životnej radosti
vtedajších obyvateľov.

V rekonštruovanej rímskej mestskej štvrti ste doslova hosť
v obývačkách Rimanov. Štyri budovy boli podľa originálov
znovu vybudované s láskou k detailom. Podlahové kúrenie
celoročne hýčka príjemným teplom, v kuchyni rozvoniavajú
čerstvé byliny a lahodné pokrmy a v luxusne vybavených
obývacích miestnostiach sa núkajú misky s čerstvým
ovocím.

MINULOSŤ ZAČÍNA TU.

Južanská atmosféra v Carnunte očarí celoročne a za každého
počasia. Nádhera kvetín rímskych záhrad cez jar, tieň starých
stromov v horúčavách leta, bubnovanie dažďa pod ochranou
zastrešených stĺporadí alebo mystická hmlistá nálada na jeseň
sú len niektoré dojmy, ktoré si z Carnunta odnesiete.
Európska Komisia ocenila význam a jedinečnú reprezentáciu s
pečaťou Európskeho kultúrneho dedičstva.

RÍMSKA MESTSKÁ ŠTVRŤ V CARNUNTE

Budovy vyjavujú ale aj náhľad do rímskej spoločnosti:
· Dom obchodníka s látkou Lucia okúzluje s jednoduchou
eleganciou rímskej strednej striedy.
· Villa urbana zapôsobí ako mestský palác hornej vrstvy s
parádnymi nástennými maľbami a vznešenou architektúrou.
· Rímske kúpele pozývajú ako oddychový priestor Rimanov k
uvoľneniu sa. Upokojujúce žblnkanie vody v bazéne z carrara
mramoru, slnečné sály a blahodarné teplo podlahového kúrenia
nechajú na pár chvíľ zabudnúť na každodenné starosti.
· Domus quarta očarí s jedinou zachovanou rímskou podlahovou
mozaikou.

CHLIEB
A HRY

NOVÉ:
RÍMSKA ORLICA

Gladiátori boli športové hviezdy ich čias. To dokazuje
gladiátorská škola Carnunta ale aj fakt, že boli v meste dva
amfiteátre. Tam usporiadavali bohatí hodnostári
gladiátorské zápasy, aby si zaistili hlasy občanov pri ďalšej
voľbe do verejného úradu.

Nová výstava múzea Carnuntina ukazuje, ako sa vďaka
rímskej armáde v Carnunte zmenil obraz osídlenia,
hospodárstvo ale aj spolužitie. „Rímska orlica“ zobrazuje
nárok na moc rímskych cisárov. Ako symbol najvyššieho boha
Jupitera bola ale aj znakom légie a zosobňovala všeobecne
rísmke vojsko.

SVET GLADIÁTOROV

Objavte svet gladiátorov:

CARNUNTUM A ARMÁDA CISÁROV

Familia Gladiatoria Carnuntina

Stredobod výstavy sa venuje rozsiahlym vojenským a civilným
úlohám rímskej armády. Vrcholy výstavy sú celosvetovo jediné
zachované cornu, plechový dychový nástroj, ktorý slúžil k prenosu
povelov, ako aj úplne zachované helmy. Veľmi osobné náhľady do
kariér a životných osudov rímskych vojakov ukazujú originálne
nálezy z Carnunta.

V rímskej mestskej štvrti dávajú nástenné plagáty na známosť
nadchádzajúce gladiátorské hry a niektorí vtedajší fanúšikovia
zvečnili rytinami svoje idoly do stien mesta. Možno nejaké z nich aj
sami objavíte.
Okolo 500 metrov od rímskej mestskej štvrte leží amfiteáter
civilného mesta s gladiátorskou školou, ktorej drevená tréningová
aréna bola zrekonštruovaná na pôvodnej lokalite.

Veľký priestor zaberá aj život na hranici rímskej ríše, v prípade
Carnunta je to dunajský limes. V obchodnej metropole na hranici
medzi rímskou ríšou a takzvaným barbaricom rozkvetal obchod aj
kultúra po stáročia, čo bolo možné len vďaka ochrane hraníc a
kultúrnej výmene, zaručené rímskou armádou.

V amfiteátri vojenského mesta spoznáte aj osoby spojené s
gladiátorskými bojmi. Multimediálna výstava nechá pomocou
nahraných scén a originálnych nálezov nahliadnuť za kulisy
gladiátorskych zápasov.
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CARNUNTUM
V PRIEBEHU TISÍCROČÍ
HISTÓRIA
6 n.l. Neskorší cisár Tiberius postaví v Carnunte opevnený zimný
tábor, začiatok rímskej prítomnosti v Carnunte.
41 do 54 n.l. Je postavený legionársky tábor.
do ca. 70 n.l. Prvé osídlovanie v civilnom meste
(Priestor rímskej mestskej štvrte v Petronell-Carnuntum)
81 do 96 n.l. Pod cisárom Domiciánom je postavený auxiliárny
kastel a amfiteáter vojenského mesta.
Okolo 124 n.l. Cisár Hadrián udeľuje Carnuntu mestské práva
– Municipium Aelium Karnuntum. V tomto čase je postavený aj
amfiteáter v civilnom meste.
171 do 173 n.l. Cisár Marcus Aurelius sa zdržiava v Carnunte a
zakončuje tu druhú knihu svojich Hovorov k sebe.
9.4.193 n.l. Lucius Septimius Severus je v Carnunte vyhlásený
za cisára.
194 n.l. Carnuntum dostáva rozšírené mestské práva– Colonia
Septimia Aurelia Antoniniana Karnuntum
11.11.308 n.l. Cisárska konferencia v Carnunte
433 n.l. Provincia Panónia je odovzdaná Hunom
Koniec 19. storočia. Začína ystematický výskum v Carnunte a
trvá do dnešného dňa.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Otváracie hodiny: od 19. marca do 19. novembra / denne od 9.00 do 17.00
1 lístok, 3 stanoviská
Dospelí
Zľavnený, skupiny
Deti 11-14
Žiaci s triedou
Sezónna karta

€
€
€
€
€

11
9
6
4
22

Rodinná ponuka: Deti do 11rokov
majú v sprievode dospelého vstup
zdarma.
Pri návšteve všetkých stanovíšť
Rímskeho mesta Carnuntum v
jeden deň dostanete rímsky
suvenír!
Niederösterreich Card
Vienna Pass
Jednorázový voľný
vstup s týmito kartami

Informácie ku všetkým
ponukám pre skupiny a
rodiny, zľavy a bezbariérovosť
dostanete na www.
carnuntum.at alebo osobne na
+43 (0)2163 33 77 799
Sprievody 2016
Lístok na sprievod za osobu a
stanovisko € 3,00
Rímska mestská štvrť &
Museum Carnuntinum
(Sprievody po nemecky) So, Ne,
št. sviatky o 10:00 / 14:00 / 15:30
Iné sprievody podla tabule /
Dĺžka sprievodu ca. 1 hodina /
Deti do 6 rokov zadarmo

roemerstadt@carnuntum.at
www.carnuntum.at
www.facebook.com/carnuntum.at
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