
 

 

Tlačová správa 

 

Antická Gerulata v novej sezóne 

predstaví aj digitálnu vrstvu stálej 

expozície 
 

Bratislava 22. marca 2023 Antická Gerulata v bratislavských Rusovciach otvorí 1. apríla novú 

sezónu. Ako súčasť stálej expozície s názvom Gerulata na hraniciach rímskej ríše pribudne 

interaktívny virtuálny 3D model, ktorý návštevníkom a návštevníčkam predstaví podobu tábora a 

civilnej osady v priebehu 3. – 4. storočia. 3D model ponúkne možnosť virtuálnej prechádzky po 

tábore, zaujímavé informácie o živote jeho obyvateľstva i digitalizované archeologické nálezy. 

Digitálne vrstvy výstavných projektov a expozícií, ktoré Múzea mesta Bratislavy (MMB) v 

poslednom čase prináša, sú odpoveďou na aktuálne svetové trendy v prezentácii kultúrneho 

dedičstva vrátane využívania digitálnych technológií. 

 

Rímsky tábor (kastel) Gerulata, kedysi súčasť dunajskej časti Limes romanus – ochrannej línie Rímskej 

ríše –, je jednou z najvýznamnejších expozícií Múzea mesta Bratislavy (MMB) a od roku 2021 aj súčasť 

svetového dedičstva UNESCO. Keďže z reálnych stavieb sa zachovali už len fragmenty, predstaviť si 

podobu tábora iba na základe textových opisov môže byť náročné. Práve preto vznikol virtuálny 3D 

model s cieľom predstaviť publiku komplexnejšiu podobu Antickej Gerulaty v danom období. 

 

Pri návrhoch predpokladanej vizualizácie rímskeho vojenského tábora a priľahlej civilnej osady (vicus 

) autorský tím vychádzal z výsledkov archeologických výskumov, ktorých sa dlhé roky zúčastňovala aj 

archeologička a kurátorka MMB PhDr. Jaroslava Schmidtová. Zohľadnené boli aj poznatky o iných 

rímskych táboroch na dunajskej časti Limes romanus. Výsledný interaktívny 3D model ponúka 

prechádzkový mód, v rámci ktorého návštevníci a návštevníčky budú môcť s pomocou game padu 

interaktívne spoznávať priestory Gerulaty, prechádzať sa po tábore a na niektorých miestach získať 

zaujímavé informácie o každodennom živote obyvateľstva tábora. Digitálnu podobu dostali veliteľské 

budovy – principia a praetoria –, kasárne, sýpka, sklad a nemocnica, pomocou ktorých bol 

zabezpečený plynulý chod života v tábore. Model okrem toho ponúkne možnosť detailne si prezrieť 

najzaujímavejšie archeologické nálezy z Gerulaty, ktoré boli s týmto cieľom zdigitalizované.  

 



 

 

„Virtuálna 3D simulácia Antickej Gerulaty funguje v priestoroch expozície ako doplnok, ktorý nám 

môže zreálniť používanie predmetov, ktoré dnes vidíme už iba ako fragmenty. Vďaka nej získame 

lepšiu predstavu o možnej topografii tábora v súčasnom kontexte obce,“ hovorí manažérka projektu 

Magdaléna Kuchtová z MMB. „Myslím si, že takéto zážitky z vizualizovaných historických objektov, v 

nás môžu vzbudiť hlbší záujem o históriu a podnietiť nás do ďalšieho bádania v našich dejinách,“ 

dodáva.  

 

„Pri tvorbe 3D rekonštrukcie toho, čo dnes nazývame Antická Gerulata, sme hľadali súlad medzi 

historickou vernosťou, príťažlivosťou pre publikum a technickými možnosťami. Po naštudovaní 

odborných zdrojov však ostalo stále veľa ,bielych miest‘. Vyplniť tento neznámy priestor autenticky a 

zároveň atraktívne bolo najväčšou výzvou a zároveň zodpovednosťou,“ uviedol Matej Novotný, autor 

3D modelu a interaktívnej aplikácie. Virtuálny 3D model bude prezentovaný ako veľkoformátová 

projekcia s rozmermi 4,5 m.  

 

Fond na podporu umenia poskytol MMB finančnú dotáciu vo výške 20 000 eur a spolufinancovaním 

zo strany múzea tak mohol vzniknúť jedinečný projekt, ktorý atraktívnou a súčasnou formou 

sprístupňuje kultúrne dedičstvo. MMB má ambíciu projekt naďalej rozvíjať a vzniknutý model 

rozširovať o ďalšiu funkcionalitu a možnosti prezentácie a využitia napr. v oblasti vzdelávania. 

Rovnako plánuje zvyšovať kvalitu návštevníckeho zážitku tejto historicky významnej a návštevnícky 

atraktívnej lokality.   

 

 

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.  
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O MMB: 

Múzeum mesta Bratislavy je s viac ako 150-ročnou tradíciou (1868) najstarším nepretržite pôsobiacim múzeom na Slovensku. 

V súvislosti so svojím zameraním spravuje mimoriadne diferencovaný a široko štruktúrovaný zbierkový fond (obsahuje viac 

ako 120-tisíc predmetov). Tvoria ho historické, archeologické, umeleckohistorické a etnografické artefakty, ktoré 

dokumentujú históriu mesta Bratislavy, fungovanie a rozvoj remesiel, priemyslu, vinohradníctva, správu mesta či podoby jeho 

kultúrneho a spoločenského života. 

Okrem tematických stálych expozícií múzeum spravuje aj národnú kultúrnu pamiatku hrad Devín, ktorý patrí k 

najnavštevovanejším hradným objektom na Slovensku, a lokalitu Antická Gerulata v Rusovciach, ktorá bola v roku 2021 vďaka 

svojmu významu zapísaná do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Súčasťou zbierkového fondu je aj hodnotný súbor 

literárnych zbierok, ktoré tvoria pozostalosť Janka Jesenského. 

Múzeum mesta Bratislavy sa rozvíja ako moderná kultúrna a pamäťová inštitúcia, ktorá je zdrojom poznania dejín Bratislavy, 

miestom dialógu medzi minulosťou, súčasnosťou, ale aj obyvateľmi a obyvateľkami mesta. Citlivo vníma svoju úlohu pri 

definovaní a reflexii identity mesta či budovaní priestoru pre sociálnu inklúziu a trávenie voľného času, ktorý bude opakovane 

zaujímavý aj pre domáce publikum. MMB chce byť aktívnou súčasťou diania v meste a svoje témy a obsahy sprostredkúvať 

cez súčasné formy komunikácie a programov. 


