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   Nejlépe vystihuje majetkové poměry římského obyvatelstva jejich bytová situace. Naprostá většina obyvatel nežila v nádherných palácích, ale jen v malých komůrkách. Pak měl otrok, co se týče bydlení, lepší podmínky než svobodný nemajetný občan. Otrok totiž bydlel v pánově domě.
    Za Sullovy diktatury vzrostla v Římě touha po přepychu. Důstojníci a legionáři poznali přepych a okázalost Orientu a doma chtěli žít také tak. Maloasijští Řekové orientální styl přetvořili. Nakonec vznikl (částečně pod vlivem Řeků žijících v Itálii ) obytný dům stavěný po řeckém způsobu, jemuž byl přizpůsoben půdorys někdejšího římského domu.
    Římský obytný dům (domus ) byl poměrně veliký, asi 800- 900 m2 . Před okolním světem byl uzavřený. Neměl okna do ulice, nanejvýš pokojům v poschodí dodávala malá okna z ulice světlo a vzduch. Do domu se vstupovalo vchodem z ulice a místo dnes užívaných zvonků se bušilo klepadlem na dveřích. 
   Návštěvníkovi pak otevřel vrátný (ostiarius ), což byl otrok a aby neuprchl, býval často jednou nohou připoután řetězem ke své boudě – tak se mohl dostat pouze ke dveřím. V ruce míval klacek, aby se mohl bránit příchozím s nekalými úmysly. Na kamenné podlaze předdomí mohla být mozaika s motivem vzteklého psa a nápisem „Cave canem ! “ ( Chraň se psa ! ).
   Návštěvník  se přes předsíň ( vestibulum, fauces ) dostal do velké  čtvercové  síně 
( atrium ), která měla uprostřed otevřený strop, díky kterému sem vnikal vzduch a světlo. Do podlahy byla zapuštěná nádrž ( impluvium), kam stékala dešťová voda. Voda v nádrži byla neustále doplňována čerstvou vodou z vodovodu. Vpravo i vlevo od atria byly ložničky ( alae ) a místnost uzavírající atrium ( tablinum ) sloužila jako jídelna . V atriu stál oltář domácích bohů (lares) a vznešené rodiny tu ve skříni vystavovaly voskové podoby předků (imagines ) – aby bylo vidět, od koho pán domu odvozuje svůj původ. Postupem času se z tablina stala přijímací síň. Oběd a večeře se podávaly v tricliniu . Zadní část domu se postupně rozšiřovala, přistavila se dvorana se sloupovím (peristylium) a vodotryskem. Větší domy měly kolem peristylia i přijímací místnosti ( exedra ), větší jídelnu (oecus ) a koupelnu.
   Pro větší pohodlí bylo možné přistavit patro s menšími pokojíky, do kterého se chodilo úzkými postranními schody ( scalae, tzn. i žebřík, který zřejmě lidé užívali dříve ). Zpočátku se vařilo v atriu, pak se přistavěla malá místnost u jídelny, kde kouř z kuchyně unikal okenním otvorem nebo střechou. Římané totiž komíny neznali. Komůrky pro otroky (cellae ) se stavěly tam, kde bylo volné místo, tedy ne plánovitě. 
   Postupem času se obydlí movitých Římanů rozrůstala. Např. se stavěla větší atria, aby patron při ranní salutaci mohl přijmout najednou co nejvíce klientů. Také uvnitř byly domy honosněji zařízeny. Zdi byly obloženy mramorem nebo ozdobeny malbami. Mramorové sloupy podpíraly strop atria, na mramorových podlahách se nacházely mozaiky. V  jídelnách byly takto znázorněny zbytky jídel ( někdy i s hlodavci ).  Pro zajímavost : Cicero za svůj dům na Palatinu zaplatil 3,5 miliónu sesterciů.
   
   

   Obyvatelé činžovních domů takové pohodlí neměli. Činžovním blokům s frontami do čtyř úzkých uliček říkali Římané insulae ( ostrovy ). Nabídka převyšovala poptávku, takže nájemné bylo vysoké. Mladý Sulla platil ročně za byt 3 000 sesterciů  a otrok bydlící nad ním 2 000 sesterciů. Domácí nájemníkům poskytoval pouze střechu nad hlavou a ochranu před větrem. Minimálního přepychu ( či pohodlí) se člověku dostalo v dražších bytech.  Každý, kdo se chtěl přestěhovat, či si vyměnit byt, tak učinil dle zvyku 1. července. 
   Půdorys činžovních domů činil jen asi 200 – 400 m2 . Výška místností v přízemí, kde bývaly obchody, řemeslnické dílny a krámy, činila 6 až 7 metrů. Naopak stropy v patrech byly poměrně nízké. Obvykle měly činžovní domy 3 až 4 poschodí. Císař Augustus a Traján určili maximální výšku těchto domů, leč se toto nařízení spíše nedodržovalo.
   Římané používali při stavbách skvělé vazivo, maltovinu vyrobenou z červenohnědé zeminy vulkanického původu (z města Puteoli ), smíchanou s vápencem.  Schody byly stavěny zvenčí domu, byly úzké a příkré. Schodiště uvnitř bylo neobvyklé. Schody byly docela vysoké – jeden stupeň měl 22 cm (dnes je to 15 – 16 cm ). V bytech nebyla kuchyň ve zvláštní místnosti, jen v rohu pokoje byl umístěn malý krb, což způsobovalo zčernání zdiva. Byty měly často balkóny nebo arkýře ( maenianum ) – to kvůli vzdušnosti. Tak jako dnes, si lidé zkrášlovali balkóny či okna květinami. Místnosti byly často nevymalované.
   Okny v těchto domech vedla na ulici (oproti  domům majetných lidí ). Okenní sklo bylo vzácné, do dřevěných desek se vsazovalo častěji mariánské sklo či slída. Protože zima trvala jen několik týdnů, nepovažovali ani bohatí Římané za nutné, pořizovat si skleněná okna.
   Nájemníci se v bytech moc nezdržovali. Přes den pracovali nebo se jen tak toulali ulicemi, na jídlo chodili do vývařoven a domů se chodili jen vyspat . Aby státníci a císařové odškodnili lid za ty těsné a temné komůrky, kde museli bydlet, stavěli v Římě nádherné baziliky a náměstí.  Tak měl být uspokojen estetický smysl obyvatelstva. Poté, co začali boháči umisťovat umělecké památky ve svých soukromých domech, vystoupil M. Agripa s požadavkem na veřejné vystavení těchto věcí.
   Majitelé krámů a dílen přehrazovali vysoké přízemní místnosti stropem z prken. Ve vrchní části bydleli a spodní používali k obchodním účelům.
   Čím byl byt výš, tím byl levnější. Přízemní byty majetnějších lidí byly odděleny od ostatních nájemníků i od ulice. Tyto byty byly lépe vybaveny a budily dojem soukromých domů. 
   Do bytů vnikal hluk z ulice a provoz povozů otřásal domem v základech. Ani soukromé domy nebyly podsklepeny. Majitelé soukromých domů uchovávali zásoby potravin ve velkých nádobách z pálené hlíny, ale nájemníci si potraviny mohli schovat jen na den či dva. 
   Za slušnou zimu se v Římě pokládá teplota +2 až –3 0C.  Tehdy  se vytápěli ústřední lázně nebo maximálně dva pokoje v palácích, nájemníci ale takovou možnost neměli. Ústřední topení (hypocaustum ) vynalezl v 1. st.př.n.l. příslušník jezdeckého stavu C. Sergius Orata. Podstata tohoto vynálezu spočívá v tom, že se vzduch proudící pod podlahou a ve zdech zahřeje na vysokou teplotu, podlaha a zdi se prohřejí a v místnosti je příjemné teplo. Největším kladem tohoto topení bylo, že hřálo od nohou a udržovalo v místnosti stejnoměrnou teplotu.
   Kamenná podlaha spočívala na sloupech z cihel ( suspensurae ) nebo kamenů     (andezitu nebo trachytu ), vysokých asi 80 cm, a v místnosti vedle domu  (praefurnium ) se topilo poleny nebo dřevěným uhlím.  Průduchy pod podlahou a ve zdi způsobily průvan, teplo proudilo dutými cihlami pod podlahou i ve zdivu a plyny unikaly otvory ve zdi kolem střechy. Takové zařízení si stavěli ve svých palácích jen milionáři, nejčastěji pro vytápění domácích lázní. Zařídit hypocaustum a udržovat je v provozu, bylo velmi nákladné. Kamenná podlaha dobře udržovala teplo, když už se prohřála, ale spotřebovalo se velké množství topiva a bylo zapotřebí speciálního personálu. Velké lázně byly vytápěny i z několika praefurnií. Zjistilo se, že díky stálému topení se teplota pohybovala mezi 20 – 22 0C . V Aquincu se zachovalo topné zařízení lázní, ale i zbytky ústředního topení soukromých domů.
   Většina Římanů však musela topit starým způsobem. Pálili v nádobách dřevěné uhlí nebo vkládali řeřavé uhlíky do přenosných bronzových či železných truhlíků. Kolem nich se pak lidé usadili, aby se ohřáli. Někde se topilo ve velkých krbech, kde se oheň udržoval poleny.  
   Krb a domácí oltář byly  považovány za symboly rodinného domova. Římané si nepotrpěli na mnoho nábytku. Velké místnosti budily dojem prázdnoty. Kdo na to měl ozdobil si velkou přijímací síň i peristylium sochami. V žádném paláci či soukromém sídle nemohly chybět mramorové nebo bronzové podoby řeckých nebo římských velikánů, sochy bohů, zvířat a bájeslovných bytostí.
   Nejdůležitějším kusem nábytku Římanů bylo lehátko. Vleže se četlo, diktovalo, jedlo, … Lože, na kterém Říman spal, stálo obvykle na vysokých nohách, takže mnohdy byla zapotřebí stolička, aby se do lože člověk dostal. Nohy i rám postele byly ze dřeva ( dub, buk, javor, jasan ). Římané měli v oblibě dřevo s jemným žilkováním. Později ovšem dřevo vykládali perletí, želvovinou či slonovinou nebo je zdobili bronzovými reliéfy. Matrace spočívaly na popruzích, podušky plněné ptačím peřím přikrývaly prostěradlem a vyšívaným nebo purpurovým přehozem. Lehátka v jídelně mohla být kamenná nebo zděná a byly na nich také přehozy a polštáře.
   Židle byla méně důležitým kusem nábytku, protože Římané spíše leželi než seděli. Židle většinou neměly opěradla a používaly je spíše návštěvníci. Za císařství  bylo módní křeslo s vysokým opěradlem (cathedra ), ve kterém seděla paní domu nebo se nabízelo návštěvám.  V pohodlném křesle s ozdobným opěradlem ( lat. solium, řecky thronos) přijímal pán domu ranní návštěvy. Magistrát seděl při výkonu svého úřadu na skládací židli bez opěradla, vykládané slonovou kostí ( sella curulis). Tato židle byla i zároveň symbolem jeho úřední pravomoci. Řemeslníci sedávali při práci na třínohé stoličce bez opěradla.
   Stoly si Římané pořizovali v rozmanitém a přepychovém provedení. Byla- li v jídelně zděná lehátka, byl stůl umístěn na kamenný podstavec a deska se mohla odstranit i vyměnit. Časem se prosté dubové desky nahradily deskami ze vzácnějšího dřeva, jen spodek stolu zůstal nezměněn. Raritou byla stolní deska vyrobená z jednoho kusu dřeva.  Cicero např. zaplatil za stůl z thuje 500 000 sesterciů. Někdy se používala jen dýha z thuje ( takový stůl měl Tiberius).  Seneca vlastnil 500 stolních desek. Drahé stolní desky se před poškozením chránily vlněnými přikrývkami. Mimo to se ještě vyráběly prostší čtyřhranné stolní desky na třech nebo čtyřech nohách a nízké stolky na odkládání džbánů s vínem.
  Skříním Římané moc pozornosti nevěnovali. Ukládalo se do nich různé náčiní nebo sloužily jako knihovny ( papyrové svitky v pouzdrech) nebo se v nich mohly vystavovat voskové podoby předků. Zpravidla dřevěné skříně bývaly opatřené zámkem. Šatstvo se ukládalo do ozdobných truhel. Peníze, cennosti a smlouvy se schovávali do truhlic pobitých železem. I truhlice se zavíraly na zámek. 
   Římané znali zámky a klíče o více zubech. Klíče se nosily na opasku, takže na konci každého klíče bylo držátko v podobě kruhu. I domovní dveře se zamykaly a navíc se zajišťovaly trámy položenými napříč.
   Stříbrné předměty byly velmi cenné. Cizí poselstvo mělo prý s úžasem zjistit, že ať jsou zváni k jakémukoliv senátorovi, všude jim podávají jídla na témž stříbrném jídelním servisu. V celém Římě byl totiž jen jeden kompletní stříbrný servis a senátoři si ho navzájem půjčovali. Později už měla skoro každá patricijská rodina vlastní stříbrné nádobí a stříbrná slánka nemohla chybět ani v domácnostech prostých občanů.
     Římané si potrpěli na osvětlovací tělesa. Pochodní užívali při svatbách a jiných slavnostních příležitostech. Znali i voskové nebo lojové svíce s knotem z papyru (candela), nejčastěji však svítili kahanem ( lucerna ). Systém kahanu byl takový: do nádržky s úzkým hrdlem se vlil olej, potom se do hrdla vecpal knot, který se povytahoval kovovými kleštičkami. Takové svítilny se zhotovovaly i v luxusním provedení z bronzu a často se zavěšovaly řetězy na vysoké stojany nebo na skoby ve zdi a při četbě se mohly stavět na stůl. Před bohatým Římanem nosil v noci otrok lucernu (lanterna ), jejíž plamének byl chráněn mariánským sklem nebo rohovinou. Chudší vrstvy obyvatel používali hliněné kahance. I ti nejchudší si ale vždy pořizovali vkusné kahance, což svědčí o estetickém vnímání Římanů. Např. v Aquincu byl nalezen kahanec představující nožku v sandálu.
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