VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Otváracie hodiny 2017: 19. marec až 19. november
denne od 9.00 do 17.00
1 lístok, 3 stanovištia (Museum Carnuntinum, Rímska mestská štvrť,
Amfiteáter vojenského mesta)
Dospelí: € 11 / Zľavnení, skupiny: € 9 / Deti 11-14: € 6 /
Žiaci s triedou: € 4
Rodinná ponuka: Deti do 11 rokov v sprievode dospelého
majú vstup zdarma
Niederösterreich Card
Vienna Pass
Jednorázový vstup
s týmito kartami
okrem podujatí

Sprievody: Sprievod za osobu: € 3
Dĺžka sprievodu ca. 1 hodina / Deti do 6 rokov zadarmo
So, Ne, Pia. 10.00 / 12.00 / 14.00 / 15.30
Skupinový program, cena za osobu I Dĺžka: 1 hod
Rímska orlica: € 12 / Minimálna veľkosť skupiny: 20 osôb
Programy pre školy, cena za osobu I Dĺžka: 1,25 hod
Život v légii (8–12 rokov): € 6 / V službe cisára (13–19 rokov): € 6
Ceny platné od veľkosti skupiny od 20 žiakov.
Vstup zadarmo pre 2 dospelých.
Pri návšteve všetkých stanovíšť Rímskeho mesta Carnuntum v
jeden deň dostanete rímsky suvenír!
Informácie ku všetkým ponukám pre rodiny, školy a skupiny,
zľavám a bezbariérovosti dostanete na www.carnuntum.at
alebo osobne na +43 2163 33 77 799

roemerstadt@carnuntum.at
www.carnuntum.at
www.facebook.com/carnuntum.at
CARNUNTUM
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CARNUNTUM A ARMÁDA CISÁROV
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CISÁRSKA
ORLICA

CARNUNTUM A
ARMÁDA CISÁROV

Cisárska orlica symbolizuje mocenský nárok rímskych
cisárov a svetovej moci Ríma. Ako symbol Jupitera bola aj
symbolom légií a stelesňovala rímske vojsko vo
všeobecnosti. Výstava vo svojom usporiadaní preberá
podobu orla a rozdeľuje ju do dvoch osí. Od vlajkovej
svätyne bývalého legionárskeho tábora v Carnunte ako
úschovne legionárskej orlice je vybudované pojítko
s rímskym svetom bohov ako vertikálna os.

Výstava zahŕňa najaktuálnejšie výsledky výskumov k
vojenskej topografii a vývoji osídľovania Carnunta.

KONCEPT VÝSTAVY

Na poschodí sa rozprestierajú krídla Múzea Carnuntina ako krídla
orla do oboch strán. Symbolizujú prepojenie Ríma ako centra na
juhu a Rimanmi pomenovaným Barbaricom, teda oblastiam na
druhej strane od limesu neďaleko Carnunta.

HLAVNÉ BODY OBSAHU

Puzdro pre nožík,
nálezisko Carnuntum

Tvárová maska jazdeckej helmy,
nálezisko Carnuntum

Zadná hlavná kalota
jazdeckej helmy,
nálezisko Carnuntum

V jednom „newsroome“ predstavia vedci jednotlivé vojenské
stanoviská na príslušnom mieste. Ďaľší dôležitý bod sa venuje
životu rímskej armády. Odkiaľ prišli vojaci, aké mali kariéry, ako
boli vybavení, a ako fungovalo rímske vojsko? 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.
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, zaručenými rímskou armádou, ktorá preberala
aj viaceré civilné úlohy.

Symbolicky pre rímsku armádu prichádza rytier v slávnostnej
uniforme z Ríma do Carnunta. Vďaka prítomnosti rímskej armády
narastie vojenský tábor počas storočí až do hlavného mesta
provincie a metropoly na Dunaji. Od Carnunta smeruje perspektíva
na sever a objasňuje život a obchod na oboch stranách vtedajšej
hranice Rímskej ríše.

Helma
legionára

Prsná
ozdoba
konského postroja,
nálezisko Carnuntum

