
POČÁTKY ŘÍMA 



 Prakticky, racionálně založení, vynikali jako: 

právníci 

   úředníci 

   stavitelé technických staveb 

 V umění – ctili a obdivovali, dováželi i 

napodobovali řecká díla (mnoho převzali od 

Etrusků) 

   = přesto jejich umění přineslo mnoho nového   

   a není jen v napodobování (pro umění v    

   Evropě má zásadní význam) 



 Podle báje byl Řím založen r. 753 př.n.l. dvojčaty 
ROMULEM a REMEM 

 Trojský uprchlík Aeneas se po mnohém bloudění 
usadil na pobřeží Latia a jeho syn Iulus zde založil 
město Alba Longu. Iulovými potomky Romulem a 
Remem byl pak založen Řím. Nová obec, v níž vládl 
Romulus jako první král, se sjednotila s obcí 
Sabinskou 

 Po období panování 7 králů r. 753 př.n.l. až 510 
př.n.l. poslední král Tarquinius Superbus – etrusk, 
popudil Římany natolik, že ho svrhli a nastolili 
republiku  

 V období Římské republiky, která trvala od r. 510 do 
r.31 př.n.l. stáli v čele dva konzulové, volení z řad 
patriciů na dobu 1 roku, poradním sborem senát. 



 Za války svěřil senát moc diktátorovi na dobu půl 
roku 

 Po dobu 2 století probíhal boj uvnitř státu mezi 
patricii a plebeji o podíl na politické moci – 
zvítězili plebejci 

 Od 5. stol. ovládli Římané výbojnými válkami 
postupně celý Apeninský poloostrov, kromě 
severní Itálie – Galové 

 Během punských válek 3. a 2.st.př.n.l. byl 
vyřazen největší konkurent Kartágo – námořní a 
obchodní velmoc 

 V období těchto válek připojili Římané ke své říši 
Sicílii, Galii Předalpskou, Dalmácii, Sýrii, 
Makedonii, Řecko, Pergamon v Malé Asii, Hispánii 



 Výboje měly rozsáhlé hospodářské a 

společenské důsledky  

Dochází k: 

 rozvoji otrokářského velkostatku a otrokářské 

řemeslné výroby 

 ožebračování drobných svobodných rolníků – 

proletarii ( neměli půdu, přestali být vojáky, 

zůstala jim občanská práva) 

 vykořisťování dobytých provincií 

 utužení otrokářského systému 

 



 Římský otrokářský stát musel v období 2. a 1. 
stol. př.n.l. potlačovat vzpoury otroků (73 a 71 
př.n.l. Spartakovo povstání) a odboj v 
provinciích 

 Za pomoci vojska – žoldnéři sloužící za plat a 
poslouchající pouze svého velitele – předpoklad 
pro nastolení vojenské diktatury 

 Republikánské zřízení se v 1.st.př.n.l. ocitá v 
krizi  

 Systémem vhodným pro městský stát nebylo 
možno vládnout světové říši 

 Z občanské války vyšel vítězně Gaius Iulius 
Caesar (100 – 44př.n.l.) jako diktátor a po jeho 
zavraždění republikány první císař Octavianus-
Augustus 

 



 Od vlády OCTAVIANA - AUGUSTA do zániku 
západořímské říše a rozdělení na západořímskou 
a východořímskou 

 Dělíme na : PRINCIPÁT, DOMINÁT 

  PRINCIPÁT – od Augusta po Diocleciana  

  (31- 284 n.l.)  

  principus – první občan a první senátor  

 

  DOMINÁT – od Diocleciana po Romula    

  Augusta (284 – 476 n.l.)  

  dominus – neomezený pán svých poddaných,    

  absolutní monarcha 

      

 

 

 

 



1.dynastie Julovců 

Augustus -posunul Římskou hranici v Evropě 

k Rýnu a Dunaji, v přední Asii k Eufratu 

Tiberius 

Caligula – šílenec na trůnu 

Claudius – učený, koktal 

Nero – krvavý, zapálil Řím, křižoval křesťany 



2.dynastie Flaviovců 

 Vespasianus – vojevůdce 

 Titus – jeho syn 

 Domitianus – tyran 

Adoptivní císaři 

 Trajanus – španěl, země dosáhla největšího rozmachu 
– Dácie, Arménie, Mezopotámie, Asýrie 

 Hadrianus –osvícený 

 Antonius Pius 

 Marcus Aurelius – filozof 

 Comodus  

Vojenští císaři 

 Septimus Severus – afričan 

 Caracala – jeho syn 



Od 3.stol.nastal rozklad římské říše 

 Západní říši ovládli Germáni  

Náčelník  Odoakar sesadil r. 476 posledního 

císaře, sedmiletého Romula Augusta 

 Západořímská říše zanikla 

 

Východořímská (Byzantská) říše trvala až 

do r. 1453, kdy podlehla Turkům 



 Zprvu uctívali přírodní bohy, kteří chránili 

úrodu a stáda 

Cerera – bohyně obilné úrody 

 Faun – ochránce stád 

 Silvan –lesní bůh 

 Saturn – bůh úrody 

Op – plodivá síla země 

 Po vytvoření a sjednocení Říma vznikl kult 

STÁTNÍCH BOHŮ, kteří nahradili přírodní i 

rodinné bohy 



 Jupiter – nejvyšší státní bůh, ochránce města 

                 Nejstarší trojice 

 Mars – bůh války, Romulův otec a proto také     

             otec římského národa 

 Quirinus – druhý bůh války, ochránce    

                   Quirinálu (jeden ze sedmi římských  

                   pahorků s chrámem boha Quirina),  

                   kde původně bydleli Sabinové 

 Janus – bůh počátku – Januarius –leden 

 

 Vesta – bohyně rodinného krbu 

 

http://cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=78894


V období království přibyli : 

 Juno – ochránkyně rodiny a Jovova manželka 

Neptunus – bůh moře 

Vulkanus – bůh ohně 

Minerva – bohyně moudrosti a umění 

Diana – bohyně lovu 

 

 Po druhé Punské válce (2stol.) splynuli 
někteří římští bohové s řeckými a měli i 
shodné vlastnosti 

 Jupiter – Zeus, Juno – Hera, Minerva - Athéna 



 Podle Etruského příkladu se i Římané zabývali 
věštěním budoucnosti 

Augurové – věštili z letu ptáků a z nebeských 
úkazů 

Haruspikové – věštili z vnitřností mrtvých 
zvířat 

 Pontifikové – stanovovali pořádek 
bohoslužebných slavností a tím celý kalendář 

 Flaminiové – obětovali třem hlavním bohům 

Vestálky – udržovaly věčný oheň na 
posvátném krbu Vestině 

 Po r. 313 nejvyšším bohem císař 



Oděv – muži: tunika, toga, muži se holili 

            - ženy: tunika, stola, palla, na nohou  

             nosili sandály z řemínků 

TOGA – hlavní část oděvu mužů – národní 

roucho Římanů, její důstojný ráz ji 

předurčoval k slavnostnějším příležitostem 

 

 Široký pruh vlněné látky, přirozené barvy, 

dlouhý 5,5m a široký 2m 



 Barva – nebyla náhodná a souvisela s věkem, 

společenským použitím a úředním postavením 

 Toga křídou bělená – toga Candida (běloskvoucí) 

    - uchazeč o úřad při volbách : candidus –

kandidát 

 Toga tmavá – pulla, při pohřbu a smutečních 

slavnostech 

 Toga s velkým nachovým lemem – praetexta - 

vyšší úředníci, kněží, ale i chlapci do 16.let 

 Toga nachová zlatem  vyšívaná – znak 

triumfátora 

 



 Tunika – nosila se pod togou, na venkově bez 
togy – praktické při práci, nosili ji svobodní i 
otroci, ženy i muži, ženy delší 

Zdobená různě podle stavu: 

 Senátoři – široký červený pruh 

 Triumfátor – vyšívaná zlatem, palmové ratolesti 

 Stola – hlavní roucho žen-dlouhé sešívané 
plátěné roucho s vlečkou splývající až na zem i 
když je podkasáno, později zdobena výšivkou 
kolem krku a rukávů a na spodním okraji 

 Stolu nesměly nosit otrokyně, propuštěné nebo 
nečisté – tím se odlišovaly od počestných žen 

 Palla – volný řasnatý šat, nosil se na stole 











 Poskytovali dětem rodiče 

 

 Pro vyšší vzdělání najímali učitele 

 

 Chlapci se vzdělávali pro boj a úřad 

 

Dívky pro vedení domácnosti 



Měl 10 měsíců 

 

 Později přidán leden a únor 

 

 Konečnou podobu mu dal JULIUS CAESAR = 

juliánský kalendář 

 



 Římané využili předností řecké a etruské 

architektury a vytvořili nové typy a druhy 

staveb i novou technologii 

Charakteristická je plná zeď s pilířem a 

klenbou, spojení sloupu s archivoltou 

(oblouk) 

Typický materiál: různé druhy kamene ( tuf, 

travertin, mramor), pálené cihly, hlína, 

dřevo, beton 

 Sami vynalezli pouze kompozitní hlavici – 

spojení hlavice iónské s korintskou 



 Architektonické památky lze rozdělit do několika 
kategorií podle druhu užití. 

 Obytné domy 

 Veřejné stavby – úřady, knihovny, lázně, 
vojenské stavby, divadla, bojové arény, cirky, 
náměstí, baziliky 

 Užitkové stavby – viadukty, akvadukty 

 Chrámy 

 Reprezentativní stavby – císařské paláce 

 Památníky – vítězné oblouky, obelisky 

 Během budování impéria byla založena celá 
řada měst, která byla propojena rozsáhlou sítí 
silnic 

 



 Převzal etruský typ atriového domu 

 Pravoúhlé atrium s krbem a výklenkem pro 
sošky domácích bohů  

Otevřený světlík ve stropě 

 Pod otvorem nádrž na dešťovou vodu 

Okolo atria řada ložnic 

 Jídelna, pracovna, vzadu koupelna a kuchyně 

 Za domem zahrada 

Do patra vedlo schodiště 

Od 2.st.př.n.l. se z atria stal reprezentační 
sál 





 Bohatí Římané měli v domech nástěnné malby, 
mozaikové podlahy, štukované nebo kazetové 
stropy, sochy 

 V císařské době se ve velkých městech stavěly až 
čtyřposchoďové cihlové činžovní domy pro lidové 
vrstvy 

 Byty o několika místnostech 

 V patrech balkony 

 V přízemí obchody nebo řemeslné dílny 

 Podloubí, arkádové dvory  

 Nejlépe zachované domy se nacházejí v 
Pompejích a Herculaneu, vesnice zasypané 
výbuchem Vesuvu koncem srpna r. 79.n.l. 



Ve světském stavitelství – největší rozmach 

 

Staví se – monumentální veřejné budovy 

 baziliky 

 termy (lázně)  

 amfiteátry  

 divadla 



 Měla světskou funkci 

 Sloužila jako soudní budova (basileos – řec. král, 
velekněz, soudce) a tržnice 

 Stála obvykle na fóru 

 Podélná pravoúhlá stavba o lichém počtu lodí, 
členěných řadami sloupů a polosloupů 

 Střední loď je vyšší a širší než lodi boční 

 Se sedlovou střechou 

 Vybíhá v apsidu – půlkruhový, podkovitý, 
pravoúhlý nebo polygonální výklenek pro oltář 

 Vyvýšené místo pro soudního úředníka 

 Osvětlení okny nad bočními loďmi 

 





 Bazilika Porcia (184 př.n.l.) – nejstarší v 

Římě, dnes jen zbytky základů a zdiva 

 

 Bazilika Iulia a Aemilia (2stol.př.n.l.) 

 

Konstantinova bazilika (r.310n.l.) 



Bazilika Iulia a Aemilia  



KONSTANTINOVA BAZILIKA r. 310 n.l. – nejlépe 

zachovalá, trojlodí s křížovou klenbou, boční s 

valenými klenbami s kazetami napříč 



 Patřily k největším a nejmohutnějším stavbám  

 Kromě lázeňských místností tu byly: 

 Čítárny 

 Knihovna 

 Přednáškový sál 

 Divadelní sál 

 Hřiště 

 Kolonády 

 Obchodní stánky 

 Otevřená nádvoří a parky 

 Sochy a malby doplňovaly uměleckou výzdobu 

 V Římě bylo 11 velkých term a 1000 malých lázní 



Dochované památky: DIOKLECIÁNOVY TERMY 

– jedny z největších, pojmuly až 3000 lidí 



Obrovské stavby v nichž se konaly 

gladiátorské hry a štvanice zvířat, artistické 

produkce a tzv. naumachie (námořní hry) 

 Elipsovitá aréna, kolem které bylo hlediště se 

stoupavými řadami sedadel nad klenutými 

ochozy 

 Vnější průčelí bylo členěno arkádami na 

pilířích se sloupy a pilastry 

 

 V Římě stálo celkem 5 amfiteátrů 



 Největší 

 Pojal na 45000 sedících a 5000 stojících lidí 

 Délka – 188 m 

 Šířka – 156 m 

 Výška – 48,5 m 

 Obvod stavby – 527 m 

 Celkové uspořádání dovoluje, aby zaplněný 

objekt návštěvníci opustili během několika minut 

 Další amfiteátry se zachovaly v Pompejích, 

Veroně, Pule, Arles (Francie), Nimes, Fréjus, 

Aquicu (Budapešť) 



Řím, 

Koloseum 





 Stavěl se na půdorysu protáhlého obdélníku s 

jednou stranou půlkruhovitě uzavřenou 

 Sloužily pro: 

 jízdní závody 

 koňské dostihy 

 jiné sportovní hry 

 artistické produkce 

 lidové veselice 

 



Dochované památky 

Circus Maximus – 

ŘÍM 
pojal až 80 000 diváků 



Hlediště a jeviště tvoří celek 

 Scaena – (obdélná patrová budova v pozadí 

jeviště) byla členěna sloupy a výklenky a 

zdobena sochami 

 Proscaenum (jeviště) bylo nižší a hlubší než 

řecké 

Orchestra ( hlediště) půlkruhová, sloužila pro 

vznešené diváky, průčelí zdobeno arkádami 

na pilířích a představenými sloupy 



Marcellovo divadlo 

První stálé kamenné divadlo 

v Římě 

Vybudoval Pompeius  

(55 př.n.l.) 



Divadlo v Orange (Francie) - bylo postaveno v době císaře 

Augusta  pro 9 000 diváků. Je považováno za nejlépe zachované 

římské divadlo.  



Divadlo v Arles (Francie)  



Stavba má oválný půdorys o délce 148 

metrů, šířce 122 metrů, a v nejvyšších 

místech měří kolem 36 metrů. 

El Djem – tuniské koloseum 



 

Obrovský rozmach říše si vynutil stavbu silnic 

o celkové délce 90 000 km, mostů a viaduktů 

 Voda se do měst přiváděla vodovody – 

akvadukty 

Nejlépe zachovaný Římský akvadukt – 

Gardský most v jižní Francii v Nimes 

(1.stol.) 

 Spádová voda se odváděla kanály – Cloaka 

maxima v Římě (6.stol.př.n.l.) 



Římský akvadukt – Gardský most v jižní Francii v Nimes 

(1.stol.)- nebyla použita malta, kameny spojeny kovovými 

svorkami, od r.1985 památka Unesco 



Římský akvadukt  



Cloaka maxima v Římě 



Města a vojenské tábory bývaly stavěny na 

pravidelném půdorysu  

 v průsečíku osy SJ a ZV vznikaly náměstí – 

fóra  

 FORUM ROMANUM  



 byl obměnou etruského chrámu a později 

řeckého  

 

 charakteristická je vysoká podezdívka – 

stylobat 

 se sloupy na užších stranách  

 na delších stranách byly polosloupy - 

pseudoperipteros 



 Starověký kruhový chrám, původně zasvěcený 
všem bohům a od r. 609 zasvěcený Panně Marii 
mučedníků  

 Chrám nechal postavit Marcus Agrippa  

  (zeť a nejbližší spolupracovník císaře Augusta) 

 Po r. 80 n. l. byl chrám - snad po požáru - 
obnoven za císaře Domitiána.  

 Dnešní kruhová podoba Pantheonu pochází z 
Hadriánovy doby, který jej dal po požáru v r. 123 
přestavět. 

 Kopule a strop předsíně byly pokryty bronzovými  
pozlacenými střešními taškami 
s reliéfy. Postupně sejmuty, poslední v 17.stol. 





 Vlastní chrám tvoří velká 
kruhová aula o stejném 
průměru a výšce 43,2 m 

 zakrytá polokulovitou 
klenbou – 21,6m 

 v jejímž středu je otvor 
(okulus) o průměru 9 m, 
zdroj přirozeného světla 
v chrámu.  

 Na stavbu kopule byl 
poprvé použit litý 
beton.   

 Kopule nemá armatury, 
je zevnitř vylehčena 
pěti řadami kazet. 

  Mramorová podlaha je 
mírně vypuklá, jednak 
kvůli odtoku vody, ale 
také z optických 
důvodů: díky 
perspektivě vypadá 
prostor větší. 





Obrovské reprezentativní sobory budov pro 

imperátory 

 

Diokleciánův palác – opevněný palác ve 

Splitu v Chorvatsku, 4.stol.př.n.l. pro císaře 

Diokleciána  

 



Diokleciánův palác  

Dnes jsou ve sklepích 

paláce výstavní síně. 

Náměstí uvnitř areálu 

monumentálního paláce se 

stalo atraktivním letním 

jevištěm, na kterém se 

pořádají divadelní 

představení. 



 Vily si stavěli na venkově císařové a bohatí 

patriciové 

Hadrianova vila v Tivoli – nejproslulejší 

 s parkem  

 rozloha 70 ha 

 uplatnili se v ní různé architektonické druhy, 

typy a slohy, všechny druhy kleneb 

 bohatě zdobena sochařskými a malířskými 

díly 





Domus Aureus v Římě- největší, zaujímal tři portika 
o délce jedné míle a umělé jezero, které bylo skoro 
jako moře, kolem jezera se nacházely domy velké jako 
města.  

Dále se zde nacházely vily s poli, vinohrady a 
pastvinami, lesy plné divokých i krotkých zvířat všech 
druhů.  

Některé části domu byly pozlaceny a vyzdobeny 
mušlemi.  

V jídelnách byly pohyblivé stropy ze slonové kosti, 
kterými bylo možno shazovat květiny a rozprašovat 
parfémy.  

Nejdůležitější z nich byl kulatý a pohyboval se ve dne i 
v noci jako zeměkoule.  

Koupele byly naplněny mořskou a sirnou vodou. 



Domus Aureus – Zlatý dům císaře 

Nera v Římě  



Zlatý dům byl komplex obrovského 

římského  paláce, který se prý 

rozprostíral na ploše přes 120 ha.   

Nerova vila byla sídlem nevídaného 

luxusu (včetně otočné jídelny), ale 

také nevkusu a neřesti.  

Po císařově smrti byla jeho kolosální 

socha měřící přes 30 metrů (součást 

komplexu) odstraněna a umělé jezero 

zasypáno (na jeho místě později 

vyrostlo koloseum). 



 Stavěly se na oslavu válečného vítězství 

VÍTĚZNÝ OBLOUK  

měl podobu brány s jedním nebo třemi 

oblouky 

 atika (horní hranolová nástavba) – nesla 

dedikační nápis 

 průčelí a boční stěny zdobily reliéfy s 

válečnými výjevy 

 celkem bylo 360 oblouků a zachovalo se jich 

jen málo 



 

 je jedním ze čtyř vítězných oblouků nacházejících se v 

římském komplexu chrámů a budov Fora  Romana     

    - vstupní brána na Forum. 

 mohutný oblouk nechal vystavět císař 

   Domitianus roku 81 krátce po náhlé smrti jeho staršího      

   bratra Tita 

 měl připomínat velké Titovo vítězství nad Jeruzalémem 

v první židovské válce v roce 70.  

 Titův triumfální oblouk se stal inspirací pro ostatní světové 

vítězné oblouky vznikající převážně v 16. století. 



Celá stavba je  

: široká 13,50 m  

: vysoká 15,40 m a   

  do hloubky měří 4,75 m 

: klenutý průchod je   

  8,30 m vysoký a   

  přesně 5,36 m široký. 

 

Z každé strany je oblouk 

obsazen vroubkovanými 

kompozitními sloupy, které 

stojí na čtvercovém podstavci. 



Titův oblouk, Řím, reliéf, návrat císaře Tita 

z bitvy. 

Výtvory na spodní straně oblouku zobrazují 

vítězné římské legionáře užívající si jejich 

odměnu za vítězství. 



 oblouk se třemi branami a čtyřmi předsunutými 

dekorativními sloupy, kterým prochází Via Sacra 

 stojí na severním konci Fóra, na úpatí Kapitolu 

 výška 20,8 m 

 šířka 23,2 m  

 výška prostřední brány  12,2 m  

 do všech bran se původně vystupovalo po schodech 

 prostřední  brána má dnes rampy, aby se jí dalo projet 

 z prostředního oblouku s kazetovanou klenbou vedou 

průchody do obou postranních, což pak napodobuje řada 

novověkých vítězných oblouků.   

 v jižním pilíři je schodiště, vedoucí na horní terasu 



Vítězný oblouk z bílého mramoru dali roku 203 n.l. postavit svému otci Septimiu Severovi 

jeho synové Caracalla a Geta na paměť jejich společných výprav proti Parthům a Arabům v 

letech 194-195 a 197-199. 



: největší 

: stavba z bílého mramoru se třemi průchody 

: na jeho architektonickou a plastickou    

   výzdobu byly použity prvky ze starších    

   památek - např. z vítězného oblouku    

   císaře Tita 

: stojí v blízkosti Kolosea na začátku Via Sacra 

: dal jej vystavět římský senát po vítězství   

  císaře Konstantina nad  Maxentiem v bitvě u   

  Mulvijského  mostu v roce 312 n.l.  





Oblouk je 21 m vysoký,  

25,7 m široký a  

7,4 m hluboký.  

Má tři arkádové průchody: 

hlavní středový je vysoký 11,5 m 

 a široký 8,5 m, oba boční jsou vysoké 

7,4 m a široké 3,4 m 

 

 Základna oblouku je postavena z 

mramorových bloků, horní část – atika - 

je z cihlového zdiva, obloženého 

mramorem. 



 jedna z nejslavnějších památek starověkého 

římského stavitelství a sochařství 

 sloup je téměř 30 m vysoký (s podstavcem 38,4 m), 

sestaven z 20 válcových bloků bílého kararského  

    mramoru o průměru 3,7 m a o váze asi 40 t 

 vrchní blok váží asi 53,3 t  

 uvnitř sloupu je v blocích vytesáno točité schodiště, které 

vede 185 stupni na plošinu na vrcholu. Schodiště osvětluje 

43 štěrbinových okének.  

 na sloupu byla původně socha orla, později bronzová socha 

císaře, která ve středověku zmizela.  

 roku1587 dal papež Sixtus V. na vrcholek umístit 

sochu svatého Petra, která je tam dodnes 



Po povrchu se vine celkem 190 m 

dlouhý figurální vlys, na němž jsou 

znázorněna Trajánova vítězství 

ve válkách proti Dákům 

 

Na realisticky zpracovaných reliéfech 

je asi 2500 postav a jednotlivé scény 

podrobně zobrazují římské vojáky i 

techniku, takže jsou důležitým 

pramenem studia starověku. 



 v dórském stylu,  vztyčen po r. 180 

  složen z dvaceti osmi bloků z carrarského mramoru 

  trup je vysoký 29,62 m s průměrem 3,7 m stojí na 10 m 

vysokém podstavci.  

 na spirálovém vyvýšené pase vytesáno  116 bojových scén 

zachycujících obě vojenské tažení Marka Aurelia proti 

Markomanům a Sarmatům 

 sloup byl původně zasvěcen nejen císaři ale i jeho 

manželce Faustině 

 jejich pozlacené sochy stály na horní části sloupu 

 uvnitř točité schodiště 

 r. 1589 papežem Sixtustem V. obě sochy odstraněny a 

nahrazeny bronzovou sochou apoštola Pavla s mečem.  



 Jednotlivé výjevy i samotné postavy jsou 

zdrojem informací, které nelze získat z jiných 

zdrojů. Ani písemných nebo archeologických. 



Obvykle centrálního typu 

Monumentální 

 

AUGUSTOVO MAUZOLEUM na Martově poli 

 

HADRIÁNOVO MAUZOLEUM – Andělský hrad, 

na pravém břehu Tibery 

 



AUGUSTOVO MOLEUM - Původně to byla kruhová budova obložená mramorem a 

obklopená mnoha sochami, jimž dominovala socha císaře postavená na vrcholu. Před 

vchodem stály dva obelisky, které se dnes nacházejí na dvou římských náměstích. 



Vybudován římským císařem Hadriánem jakožto 

rodinné mauzoleum. 

Později  papežská pevnost spojená tunelem v 

hradbách s Vatikánem, rezidence a vězení.  



 Římané obdivovali řecké sochařství 

Dováželi originály, nebo řecké umělce, kteří 

pro ně zhotovovali kopie 

 Sami Římané vynikali v tvorbě portrétů a 

historických reliéfů 

 Zájem o portrét byl posílen etruskou tradicí 

portrétních náhrobků, ale i římskou tradicí 

zhotovovat voskové odlitky tváří zemřelých 

členů rodiny, které se uchovávaly v domě ve 

zvláštní místnosti věnované předkům 



 Podobizna republikánského období se 

vyznačují střízlivým realismem 

 1.stol.př.n.l. POMPEIUS, CICERO, BRUTUS 

 



 v době císařství – nastupuje 

IDEALIZACE, která vzrostla 

za prvního císaře Augusta 

(zlatá doba) 

 císař je připodobňován 

bohům 

AUGUSTUS Z PRIMAPORTY – 

císař jako vojevůdce pronáší 

řeč k vojákům (amorek u 

nohou je odkazem na 

Augustův božský původ) 

 





 Vedle hlavy a 
busty se vytvářely 
postavy v životní 
velikosti i 
jezdecké 
portrétní sochy 

 

MARCUS 
AURELIUS 

 původně na 
Kapitolském 
náměstí v Římě 



 

 

 V pozdním císařském období dochází pod 

vlivem křesťanství k odklonu od realismu a 

portrét se čím dál více SCHEMATIZUJE 



 V historických reliéfech líčili aktuální události – 

vítězství v různých válkách 

 AUGUSTŮ OLTÁŘ MÍRU vystavěný senátem na 

počest císaře Augusta za nastolený mír v celém 

impériu v r. 14 př.Kr. 

 obětní stůl, uzavřený ohradou 

 zdi jsou vyzdobeny oslavnými reliéfy a 

ornamentálními pruhy 

 ve středověku poničen a zakopán 

 v r. 1938 byly náhodně nalezeny některé části - 

rekonstrukce 





 Titův oblouk – vítězné tažení do Jeruzaléma 

 Trajánův sloup – bitva s Dáky 



 V reliéfu se projevoval SOCHAŘSKÝ 

ILUZIONISMUS 

 Snaha přesvědčivě začlenit objem do 

prostorové hloubky odstupňovanou výškou 

reliéfu, která vytváří hru světla a stínu 

 (trojrozměrné postavy v popředí, přes nižší 

reliéf ve středním plánu až po úplně plošné 

pozadí, reliéf chce napodobit malířství a 

vzbudit zdání skutečnosti) 

 

  



 koncem 2.stol. byl iluzionismus potlačován 

prosazuje se ABSTRAKCE 

 projevila se především v pojetí prostoru – co 

stojí v optickém prostoru za sebou, se v reliéfu 

opět objevilo v pásech nad sebou 

 1) reliéfy VÍTĚZNÉHO SLOUPU MARCA AURELIA 

 2) reliéf VÍTĚZNÉHO OBLOUKU SEPTIMA SEVERA 

       (výjev z válek proti Parthům) 

 3) vyvrcholila na KONSTANTINOVÉ OBLOUKU 

 



1)  

2)  3)  



Ovlivněno  malířstvím etruským a 

helénistickým 

 

 Realistické  zpodobnění podobizny 

 

 Vliv Helénismus na zachycení krajiny, zátiší, 

žánru  



 Z helénistického malířství byly přejaty 

všechny malířské druhy a techniky: 

 

Malba MONUMENTÁLNÍ – freska, mozaika, 

enkaustika 

DESKOVÁ- tempera, enkaustika  

 

 KNIŽNÍ – tempera, kvaš 



Nejvíce památek se dochovalo z malby 

nástěnné (od 3.st.př.n.l.) 

 

Deskové obrazy, které zdobily veřejné 

budovy i soukromé domy, vesměs zanikly 

 

 Jen z doby pozdní císařské známe četné 

iluzionistické deskové podobizny z rakví, 

nalezených v Egyptském FAJJÚNU ( destičky 

vkládané do vík rakví, realistické vystižení podoby – rozšířené 

oči, vyjadřují představy o posmrtném životě) 





Největší množství nástěnných maleb 

nalezeno v POMPEJÍCH  

 Zničeny  r. 63.n.l., znovu postaveny a 

definitivně zničeny výbuchem Vesuvu 

24.srpna 79.n.l., zároveň s nimi byla 

zasypána další dvě města HERKULANEUM A 

STABIE 

 Pompeje byly objeveny už před r. 1600, ale 

výkopy se konaly až od r. 1748 a odborný 

výzkum od r.1860 dodnes 

 



Pompeje, město u ústí 

řeky Sarno, které bylo 

roku 79 n. l. zničeno, 

spolu s městem 

Herculaneum a Stabie, 

výbuchem sopky Vesuv. 



 První pompejský sloh: poslední čtvrtina 

2.stol.př.n.l. až 1/4  1.stol.př.n.l. 

 INKRUSTAČNÍ – napodobuje malbou vykládání 

(inkrustaci) stěn barevnými kamennými 

deskami (mramorem), někdy i dřevem 

Členění zdi: sokl, vlastní stěna s obdélnými 

poli a přístropní pás  

Helénistický  vliv - Alexandrie 



 První pompejský sloh, Arianina vila, Stabie 



 Druhý pompejský sloh: 2/4 1.stol.př.n.l. až 2/2 

1.stol.př.n.l. 

 ILUZIONISTICKÝ – vytvářel zdání (iluzi) skutečné 

architektury, malovanými sloupy nebo pilastry s 

kladím a fiktivními průhledy do sloupových síní 

(peristylu), nebo do krajiny - opticky zvětšovaly 

interiér  

 Figurální motivy, krajiny i zátiší byly malovány 

většinou do pravoúhlých rámů – závěsné obrazy 

 Dochované památky – DŮM MYSTÉRIÍ v 

Pompejích s výjevy mnoha figur zasvěcovacích 

obřadů na pozadí tzv. pompejské červené 

 Krajiny z Odysseje v domě na ESQUILINU v Římě 

 LIVIIN DŮM v Římě 



Pompeje -  Vila Misterií  







Třetí pompejský styl: z doby císařství, ½ 

1.stol. 

ORNAMENTÁLNÍ: kombinuje iluzionistický 

sloh s dekorativními plochami vyplněnými 

ornamentem podle přísné symetrie (girlandy 

s úponky, lístky s květy) 

 Vznik v Alexandrii v Egyptě 

 

Dochované památky: NERONŮV ZLATÝ DŮM 

v Římě 

 





Podzemní komplex Domus Aurea 



Čtvrtý pompejský sloh: za císaře Nera, ¾ 

1.stol. – těsně před zánikem Pompejí 

 BAROKNÍ: přebujelá iluzivní architektura 

štíhlých sloupků a mříží, návrat k 

perspektivním iluzionistickým kompozicím 

 

Dochovaná památka: DŮM VETIŮ v 

Pompejích 



 Dům Vetiů, Pompeje 





Navázala na helénistický typ svitku 

 Tvar předmětů byl zachycen náznaky 

lineárními a barevnými a vyjadřoval se 

barevnými skvrnami – výsledný obraz splynul 

v divákově oku – podobně jako impresionisté 

Od 4. stol. Převládal jako typ knihy KODEX 

Obraz se odloučil od textu 

Některé  výjevy se sdružovaly v cykly 

 Jednotlivé  obrazové motivy byly 

spojovány v jediný kompoziční celek 



Vergilius Vaticanus 



Vergilius Vaticanus 



 Pestrá tématika – svět římských bohů, 

historické události, žánrové scény 



Bitva Alexandra-Faunův dům - Pompeje 



Herkulaneum 


