Pavel Vlček

DĚJINY ARCHITEKTURY
PRAVĚKU
A STAROVĚKU

2005
Vydavatelství ČVUT

Obsah:
Pravěk
Megalitické stavby
Malta a Gozo

1
1
10

Egypt
Umění předdynastického období
Umění archaické doby
Architektura Staré říše
První přechodné období a Střední říše
Nová říše
Architektura pozdní doby

14
15
16
17
39
41
52

Mezopotamie

57

Palestina

74

Persie

75

Minojské a mykénské umění

79

Řecko
Chronolgie
Stavební materiál
Postup stavby
Typologie chrámů
Dórský řád
Iónský řád
Korintský řád
Typy řeckých staveb

89
89
90
91
99
105
117
126
132

Etruskové

151

Řím
Chronologie
Stavební materiál a konstrukce
Toskánský řád
Rád římsko-dórský
Rád římsko-iónský
Rád římsko korintský
Rád kompozitní
Typy staveb v Římě

155
155
156
161
163
166
167
169
170

„Y

^..^.^..flyfiit

jffl

PRAVĚK
Počátky stavitelství jsou bezprostředně spjaty se základními potřebami člověka. Změny
klimatických donutily člověka přemýšlet nad tím, jak uchránit svoji existenci a' v daném
prostředí přežít. S tím souvisí potřeba jednoduchého úkrytu - obydlí. Vzhledem ke způsobu
života v paleolitu, kdy člověk musel sledovat tahy velkých zvířat, byly první příbytky
primitivní, vytvořeném větví, travin, kůží a kamenů), snadno přenositelné, nebo nahodilé.
Za obydlí mohla posloužit jeskyně, skalní převis nebo jiné přírodní úkryty. Nové podmínky pro
výstavbu trvalejších obydlí nastaly až v neolitu a chalkolitu a souvisely se změnou kočovného
způsobu života na usedlý zásluhou přechodu k zemědělskému způsobu obživy. Pochopitelně,
že také tyto stavby, určené k obývání, byly budovány ze snadno opracovatelných a dostupných
materiálů a jejich životnost tak byla velmi omezena.
Megalitické stavby
Ve stavitelství, určeném pro člověka, se používalo dřeva, rákosu, proutí, hlíny a kamene,
stavby bývaly zahloubeny pro lepší tepelnou isolaci, nebo naopak vysazeny na kůly, aby
je chránily před vysokou vodou. První stavby, kde nebylo použito lehce opracovatelného
a málo trvanlivého materiálu, ale kamene, souvisejí s kultem a náhrobky, které lze za kultovní
považovat. Měly zpravidla monumentální charakter, jak odpovídalo jejich vyššímu poslání.
Myšlenka na smrt a domnělý posmrtný život nutila ke stavbě trvanlivých konstrukcí,
zajišthjících nekonečnou existenci - tomu nakonec odpovídalo i bohaté vybavení hrobů.
Základy megalitických staveb lze patrně spatřovat ve starších náznacích. Tak v Saint-Germain-la-Riviére ve Francii byl nalezen v hrobce magdalénského člověka dvojitý kamenný pře
klad, pocházející asi z 10. tisíciletí před n. L, který byl nazván mikrodolmenem. Ve stejné době,
tzn. ještě v mezolitu, se objevují už asi i první stavby s megalitickými prvky: kamenné desky se
používaly k vytvoření hranic kolem kolektivních hrobů. Takové případy známe z francouzské
Bretaně a od ústí řeky Tejo v Portugalsku. V neolitu proběhla velká proměna, když hrobky za
čaly být vybavovány i dekorativními motivy, často
se symbolickou hodnotou. Základem takových
náboženských představ byla bohyně Matka, zosob- ;., ,
ňující plodnost, a kult zemřelých.
Výraz megalitický byl zřejmě poprvé použit již
v roce 1849 Algernonem Herbertem a vznikl od
vozením z řeckých slov mégas, znamenající velký,
a lithos, představující kámen. Největší výskyt megalitů shodou okolností souvisí s místy, kde se po
hybovali Keltové, ale kteří s jejich stavbami nemají
nic společného, i když pro ně vytvořili názvosloví.
Megality lze vysledovat především ve francouzské
Bretani, kde jsou nepochybně nejstarší a někdy
jsou datovány dokonce až do 5. tisíciletí před n. 1.
Z Bretaně se rozšířily do Portugalska (3900 před
n. 1.), Španělska (3600 před n. 1.) a na britské os
trovy. Vztah k maltským megalitickým stavbám,
které pocházejí z let 4100-2500 před n. 1., není
jasný. Každopádně maltský typ se objevuje právě
jen na tomto souostroví.
Základním typem megalitických staveb jsou
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Camac, menhir
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menhir}', někdy vytvářející kromlechy, a dolmeny. Etymologie slova menhir je keltského pů
vodu, pochází z bretonských výrazů men - kámen a hir - dlouhý. Jde tedy o vztyčený kámen,
zapuštěný v zemi, který dosahuje výšky od 1 do 12 metrů. Největší menhir v Locmariaquer
v Bretagni ve Francii, který rozdrtil blesk do čtyř částí, dosahoval výšky 23,5 m a odhadem

Menhirové řady u Carnacu (nahoře)
vážil 348 tun; tak velký menhir byla ale spíše výjimkou. Podle dnešních propočtů znamenalo
vztyčení takového kamene pro pravěkého člověka nemalé úsilí. Bylo údajně zapotřebí dvou
tisíc mužů či 300 volů, aby byl přivalen na místo a vztyčen překocením. Takového úkolu se
mohlo podujmout jen velké lidské společenství, z čehož se dá usuzovat, že na stavbě se již
podílela dobře organizovaná skupina lidí, kterou museí někdo řídit. Údaje ale jistě mohou být
přemrštěné, jak se podařilo dokázat skupince asi 200 dobrovolníků, kteří vztyčili menhir o váze
32 tun za použití stejných prostředků, jaké měli k dispozici stavitelé menhirů. Používán byl i

Menhirové řady v Le Ménec u Carnacu, Bretagne

Stonehenge, celkový půdoiys (nahoře),
detail střední partie (vpravo) s černě
vyznačenými zachovanými částmi, pohled
na areál (dole)
metodami, založenými na zjišťování poločasu rozpadu radioaktivního uhlíku C 14, se podařilo
zjistit přesnější dobu vzniku. Zcela jednoznačně padly naštěstí i takové teorie, že stavbu vybu
dovaly Mykéňané, protože Stonehenge je nepochybně o čtyři až pět století starší. V 50. letech
20. století pak bylo dokázáno, že stavba neproběhla v jedné etapě, ale celkem ve třech (dnes se
dokonce hovoří o čtyřech fázích). První etapa spadá ještě do 2. poloviny 3. tisíciletí před n. 1.
a tvořil ji kruhový příkop o průměru 100 m, který lemoval val z hlíny. Vstup do posvátného kru
hu vyznačovaly dva monolity, třetí, dodnes stojící na původním místě (tzv. patní kámen), stál vně
kruhu. Později bylo podél vnitřní strany valu vyhloubeno 56 děr, do nichž měly být asi vloženy
menhiry. Třetí fáze, datovaná na přelom 3. a 2. tisíciletí před n. 1., přinesla vztyčení 80 kamenů
modré barvy do tvaru podkovy, které pocházejí z téměř 300 km vzdálených lomů ve Walesu.

Další fáze ze 16. až 15. století před
n. 1. byla patrně nejzajímavější.
Modré kameny byly odstraněny a
nahrazeny 30 monolity z místní
ho pískovce. Uspořádány byly do
kruhu a nahoře spojeny překlady,
takže vytvořily uzavřený věnec.
Část, asi 40 modrých kamenů, byla
využita na kruh, postavený uvnitř
a ve středu bylo vztyčeno do tvaru
podkovy pět téměř sedm metrů vy
sokých trilitů, připomínajících brá
ny. Ústředním místem byl plochý
kamenný blok, tzv. oltářní kámen,
který od trilitů oddělila další pod
kova z modrých kamenů.
Dolmen v Poulnabronu
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základě počítačových pro
počtů bylo dnes potvrzeno, že mís
to sloužilo jako „astronomická observatoř", nebo spíše astronomické kultovní místo k uctívání
Slunce a Měsíce. Údajně šlo podle tohoto monumentu určovat zatmění slunce i měsíce. Přes
tože známe víceméně kultovní účel tohoto zařízení, stále nás udivuje technika jeho výstavby
a odhodlání vytvořit takové monumenty, přes značnou nesnadnost. Vždyť nejtěžší monolity
ve Stonehenge váží až 50 tun. Pokusy o rekonstrukci, které byly provedeny, však ukazují, že
i s použitím tehdejších prostředků a většího množství lidí, byla výstavba proveditelná.
Rovněž výraz dolmen je odvozen z bretonštiny. Men bylo pojmenování pro kámen, dol
znamenalo stůl. Jedná se o pohřební monumenty, které již vytvářejí určitý vnitřní prostor, vy
mezený nosnými prvky a uzavřený překladem. Horizontálně položená kamenná deska totiž
spočívá na vertikálních kamenných podporách. Někde došlo zásluhou dolmenů k vytvoření
pohřebních místností s přístupovou chodbou. Tyto pohřební stavby stojí na počátku pozdějších
náročnějších staveb určených k pohřbívání, které se rozšířily rovněž hlavně v Bretani a v Irsku.
Také evropské civilizace se pokoušely napodobit charakteristické rysy podzemních hrobů, pro
tože tu nebylo využíváno skalních masivů pro hrobky, ale navršené zeminy. Existují dva typy
megalitických mohylových hrobů: jednodušší tvoří jen pohřební komora, tedy dlouhá úzká
místnost, překrytá kamennými deskami. Náročnější druhý typ se skládal z dolmenové chodby,
která vedla do pohřební komory. Ta mohla být zastropena jak velkými kamennými deskami,

C - dolmenová chodba
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Barnenez, pohled na pohřební mohylu
tak nepravou kupolí, tzn. přečnělkovou klenbou. Nepravé kopule jsou běžné pro celou oblast
Středomoří. Megalitické hroby byly - na rozdíl od egyptských pohřebních staveb - převážně
hromadné. Někde se na stěnách hrobky objevují ryté motivy Bohyně matky, tedy typické neoli
tické spojení kultu plodnosti s kultem smrti. Pouze na Maltě jsou výraznější figurální motivy.
Velmi složitá stavba dolmenového typu se nalézá v Barnenezu na výběžku poloostrova
Finistére v Bretani. Komplex sestává z 11 dolmenových chodeb, které se však dispozičně
i rozměry liší. Skryty
jsou pod mohylou, měřici
na délku 75 m, jejíž šířka
se pohybuje v rozmezí 20
až 25 m a výška kolem
6 až 8 m. Devět chodeb
končí pohřební komorou
s nepravou přečnělkovou
klenbou, dva mají tradič
ně konstruovaný strop
s velkou krycí kamennou
deskou, v další je „sed
lová klenba". Na jednom
z vertikálních kamenů je
zobrazena sekyra s topůrkem a zvlněná arabeska.
Zmíněná mohyla s po Megalitický objekt v Essé
hřebními dolmeny byla obehnána takřka pravoúhlou zdí. Podle dnešního názoru patří tento
komplex k nejstarším v Bretani a byl budován ve dvou fázích. Jeden z monumentů na východní
straně se podařilo metodou C 14 datovat do doby 3 500 před n. 1., kdežto jedna ze staveb zá
padní sekce byla zařazena do doby kolem 3 800 před n. 1. Vertikální kameny jsou místní, krycí
žulové desky však pocházejí z místa vzdáleného 2 km.
Další hrobovou stavbou obrovských rozměrů je Rocher-aux-Fées (Skála vil, protože byla
spojována s Meluzínou) ve Vienne. Jednalo se o kolektivní hrob, který však mohl být využíván
i jako kultovní svatyně. Monument je dlouhý asi 20 m a je sestaven ze 40 desek (sedm větších
váží po 30 až 40 tunách) vytvářejících střechu. Materiál ani tentokrát nebyl dovážen zdaleka,
Gavrinis, Larmor-Barden, půdorys megalitického pohřebiště

Larmor-Barden, Gavrinis, schéma megalitické stavby s dolmenovou chodbou a pohřební ko
morou (vlevo). Výzdoba bloků kamene (vpravo)
ale z naleziště vzdáleného 4 km. Monumentálním vchodem se vstupuje do nízké chodby (1 m),
kterou tři podpory předělují do čtyř úseků. Chodba zpřístupňuje pohřební komoru, jejíž zdi
probíhají v délce 14,3 m, v šířce 4 m a ve výšce 2 m.
Dolmen v Locmariaqueru známý jako „kupecký pult" pochází z doby mezi 3500-3000 před
n. 1. Na vnitřní straně jednoho z vertikálních kamenů se vzácně objevuje polokruhový dekor
se čtyřmi řadami seker a postavou uprostřed, snad personifikací slunce. Další pozoruhodná me
galitická stavba se nachází v Larmor-Bardenu na ostrově Gavrinis. Plastický dekor na stěnách
tohoto neobyčejného dolmenu je tak krásný, že byl uváděn jako jeden z divů světa. Výtvarná
výzdoba zaujímá 23 z 29 kamenných bloků. Objevují se zde symbolické postavy, ale také deko
rativní motivy, které nepochybně měly svůj mystický význam. Nalezneme tu motiv vlny a ob
louků, hlavním motivem zůstává ale soustředný půlkruh, který obklopují stejně zvlněné linky,

Pohřební komplex v Knowthu, Irsko
8

Afew Grange v /rsAtt, letecký pohled a půdorys pohřební mohyly
avšak objevují se zde i sekery, tolik charakteristické pro megalitické umění. Lze předpokládat,
že se zde především jednalo o kult plodnosti; spirála je považovaná za symbol vody, ale i hada,
jako „podsvětního" zvířete, který je však - zásluhou svlékání kůže - považován i za symbol
znovuzrození. Dolmen, který tvoří 14 m dlouhou chodbu, je datován do období 3500 -3000
před n. 1. Schován je pod obrovskou kamennou mohylou. Přestože v tomto případě šlo přede
vším o kultovní stavbu, jak také dosvědčuje orientace ve shodě se slunovratem, význam objektu
se zřejmě v průběhu doby měnil.
Mimo Bretaň je asi nejzajímavějším hrobním útvarem megalitická stavba v New Grange
v Irsku. Je zřejmě také nejstarší megalitickou stavbou na britských ostrovech. V údolí řeky
Boyne lze kromě mohyly v Grange nalézt ještě dvě další obdobné monumentální stavby
v Knowthu a v Dowthu. Všechny skrývají v ústřední mohyle velkou pohřební komoru; hlavní
objekt obklopuje množství menších mohyl. Tyto okolnosti nejspíše vypovídají o skutečnosti,
že údolí řeky bylo dlouhou dobu považováno za posvátné. Hrobka v New Grange nad ostat
ními vyniká hlavně propracovaností
svých dekorativních motivů. Podle
datovací metody radioaktivního
C 14 vznikala stavba kolem roku
3400 před n. 1. jako oválná (v nejšir
ším místě až 90 m) mohyla o výšce
15 m. Překryla chodbovitý dolmen,
který končí v komoře vytvářející
jakýsi transept se stropem v podobě
nepravé klenby, vytvořené z bloků,
které váží kolem jedné tuny. Obvod
násypu vyznačují velké kamenné
bloky (97 kusů), které jsou větši
nou zdobené. Celý pahorek ještě
obklopuje kruh menhirů. V jediný
den v roce, na zimní slunovrat (21.
prosince) proniknou paprsky slunce
do pohřební komory a osvětlí ji.
Za pozornost stojí především ka
menný blok při vchodu do chodby,
New Grange, přečnělková klenba ústředního prostoru
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který zdobí spirály, jež připomínají téměř stejně staré spirály megalitických chrámů na Maltě.
V New Grange jsou spirálové motivy spojovány s motivy ve tvaru trojúhelníka.
Nejmladší megalitické pohřební stavby se nalézají ve Španělsku. Hrobka v Romeralu poblíž
Antequery má 23 m dlouhou chodbu lichoběžníkového průřezu, vyzděnou malými kameny.
Vede ke kupolovitému hrobnímu prostoru o průměru 520 cm a výšce 390 cm. Odtud je pří
stupná pohřební síň o průměru 240 cm. Nedaleko je jeskyně Menga, jejíž pohřební chodba je
dlouhá 25 m a široká 650 cm. Postavena byla z 31 velkých kamenů. Síň kryjí ohromné kamenné
překlady, z nichž např. jeden váží 320 tun.

Malta a Gozo
Vedle megalitických staveb na zá
padním okraji Evropy mají zvláštní
význam megalitické stavby na Maltě
ve Středomoří. Malta byla osídlena
někdy kolem roku 5000 před n. 1.
a podle typu mediteránní keramiky lze
soudit, že osídlenci přišli ze Sicílie,
která je vzdálena asi 85 km po moři.
Asi o tisíciletí později došlo zřejmě k
další sicilské invazi. Tato druhá fáze
osídlení se nazývá Zebbug. Na sou
ostroví se zachovalo poměrně velké
množství svatyň, které vznikaly v po
měrně dlouhém časovém úseku 4100

MALTA

až 2500 před n. 1. Zatím bylo na Maltě a Gozu objeveno na 30 chrámových nadzemních areálů a
dva komplexy podzemní, které sloužily jako kolektivní hrobky. Ale vzájemné propojení kultov
ních a pohřebních staveb bylo zřejmě velmi silné, stejně jako v západní Evropě. Přesto maltská
kultovní místa nejsou se stavbami v Bretani natolik příbuzné, abychom je mohli považovat za
výtvor jediné kultury. Vedle společných ornamentálních vzorů se na Maltě uplatňují i sochy
..Li
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Bohyně matky, hrající
hlavní roli v zeměděl
ské společnosti, která
na Maltě žila. Také
technologicky se stav
by zásadním způsobem
odlišují zásluhou po
užitého kamene. Sta
vitelé na Maltě mohli
použít
velmi
lehce
opracovatelný
místní
kámen - korálový vá
penec. Kultovní stavby
zřejmě původně pokrý
valy střechy ze dřeva
a slámy, nebo snad jen
některé části. Nalezené
zvířecí kosti dokazu
jí, že zde docházelo

k obětování zvířat. Absence lidských pozůstatků v oválných svatyních dokazuje, že v žádné
etapě nesloužily jako kolektivní hrob. Mezi nejstarší chrámové stavby z 2. poloviny 4. tisíciletí
před n. 1. patří Cgantija (Xaghra), do další etapy, pokračující až do poloviny 3. tisíciletí před
n. 1., spadá především obrovský komplex v Tarxien. Všechny chrámové stavby mají obdobný
půdorys, založený nikoliv na geometrických, ale na organických tvarech. Do určité míry se tu
objevují i dynamické prvky. Po polovině 3. tisíciletí před n. 1. došlo nepochybně k zastavení
výstavby nových a opuštění starých pohřebních komplexů, protože se začaly pcosazovat žárové
pohřby.
Podzemní hrobka v Brochtorffově kruhu na Gozu (Malta) přinesla také nálezy předmětů,
které potvrdily existenci kultu Bohyně matky, ale zároveň ukázala na rozšíření neolitického
zvyku pohřbívat kolektivně. Hrobka byla v lokalitě Xaghra na ostrově Gozo známá již od
roku 1820, ale soustavný průzkum se uskutečnil od roku 1987. Kruh vykazuje podobnost se
současně vznikajícím komplexem v Hal Saflieni, i když je poněkud jednodušší. Pohřební a kul
tovní objekt na Gozu obklopuje kruh z kamenů o průměru 45 m. Je patrně vytýčením hranice
mezi posvátným územím a normálním světem. Vstup, který vymezují dva velké kameny, vedl
do prostoru za „megalitickým prahem". Z horního prostoru, využívaného převážně k pohřbívá
ní, vedly schody do nižšího patra, umístěného 4 až 5 m pod povrchem. Nelze vyloučit, že se zde
najdou ještě nižší podlaží. Komplex obsahuje malé svatyně ne větší než 4 x 6 m, v nichž opět
byly rovněž objeveny terakotové sošky Bohyně matky.
Podzemní prostory v Hal Saflieni u Tarxien na Maltě jsou obrovské, zaujímají plochu 500 m2
a sahají do hloubky 11 m. Podzemní prostory byly objeveny zcela náhodně v roce 1902. Pohře
biště bylo vytesáno jako skalní hrob pomocí kamenných nástrojů a dodatečně stavitelé vyhladili
zdi pazourky. Nejstarší fáze podle radiouhlíkové metody spadá do let kolem 4100 před n. I., nejmladší pochází z doby kolem poloviny 3. tisíciletí před n. 1. Během této velmi dlouhé doby uží
vání se jistě poněkud měnila i náplň a způsob obřadů. Komplex lze rozdělit do 33 sekcí. Obřady
se většinou konaly ve druhém podlaží, jehož dispozice se blížila nadzemním chrámům. Trojpatrová dispozice ukazuje na postupné rozšiřování, vlastně zahlubování. Jednotlivá podlaží ob
sahují ústřední prostor a oddělené vedlejší komory. Komory sloužily k pohřbům, jak naznačují
kosterní pozůstatky, které lze odhadnout zhruba na 6000 až 7000 osob. Objevují se zde prostory,
které imitují konkávní průčelí nadzemních chrámů. Horní podlaží je logicky nejstarší a převáž
ně sloužilo k pohřbívání. Druhé, tzn. střední podlaží je mladší a sloužilo převážně ke kultovním
obřadům. Stěny zdobil červený okr, snad jako symbol krve. Tento ústřední prostor pohřebiště
je znám jako „hypogeum". Patří do období,
kdy byly na Maltě
vytvořeny nejznámější
megalitické
chrámy
v Cgantiji a v Tarxien.
Sloužily k obřadu tzv.
hierogamie,
během
něhož se kněz a kněžka spojili v posvátném
aktu. Zbytky pohřbů ve
2. patře tedy s největší
pravděpodobností ne
pocházejí z první fáze,
ale naopak z poslední.
Nejnižší, třetí podlaží
bylo

vyhloubeno

až

Xaghra na Gozu, chrám Cgantija
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Cgantija v Xaghře (Gozo)

Hagar Qim (Malta)

Tarxien (nahoře)
Mnajdra (vpravo)
někdy mezi lety 3300-2500 před
n. 1. Obsahovalo „posvátnou jámu",
sloužící ke shromažďování obětin pro
Bohyni matku.
Pro architektonický vývoj jsou
bezpochyby nejdůležitější nadzemní chrámy na maltském souostroví. Na ostrově Gozo u Xaghry (nedaleko pohřebiště Brochtorffova kruhu) je chrám zvaný Cgantija, který vznikal ve 2.
polovině 4. tisíciletí před n. 1. Vytvořen je zé dvou svatyní (jižní a severní). Starší, jižní chrám
je větší, jeho délka dosahuje 30 m. Patří do první fáze budování megalitických staveb na sou
ostroví a náleží k počátkům monumentální megalitické architektury na Maltě, následující
po výstavbě prvního chrámu v Mgarr. Jako charakteristický lze označit způsob výstavby, kdy
obvodové zdi byly budovány s bloky na výšku postavených kamenů. Pozoruhodné jsou oblé
12
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tvary .vnitřních prostorů v kontrastu s konkávně vykrojeným průčelím. Zdobení „dclíčkovým"
dekorem se objevovalo na krycích deskách, zhotovených z měkčího vápence, proti podstatně
tvrdšímu korálovému vápenci, který byl využíván na podporách. ' •
Chrám v Mnajdře (Mnaidra) na Maitě pochází z doby.kolem 3000 před n, 1. Také tato svatyně
se skiádáz několika spojených částí, v tomto případe ze tří. jež ale vznikly v různých časových
; úsecích. Na severovýchodě komplexu je nejmenší a patrně také nejstarší chrám, jež má
jednoduchý půdorysové tvaru trojlístku. Tato část patrně vznikla v poslední čtvrtině 4. tisíciletí
n. 1. V 1. čtvrtině následujícího tisíciletí následovalma severní straně navazující střední chrám,
jehož dispozice zaujímá větší plochu. Vchod zde rámují 3 m vysoké megalitické bloky. Také
v této svatyni se objevují charakteristické párové vedlejší prostory. Jsou tu celkem v počtu čtyř
a doplňuje je ještě nika v závěru. Obdobnou dispozici má poslední, západní chrám, který je ale
menší. Datován je do doby kolem roku 3000 před n. 1. a patří k nejlépe zachovaným na Maltě.
Také zde nalezneme „dolíčkový" dekor. Typické pro pozdní maltské chrámy je umístění dvou
postranních oltářů. Neméně zajímavé jsou malé otvory, které vedou do tzv. Orakulových
(věšteckých) komor, jejíž funkce nebyla dosud přesně objasněna. Lákavé je vysvětlení, že před
těmito otvory stávaly sochy Bohů či Bohyň a kněží, připadne kněžky v komoře napodobovali
jejich hlas. I v Mnajdře se objevuje konkávně projmuté průčelí.
Nejzdobnější z maltských chrámů je nepochybně svatyně v Tarxien u hlavního města La
Váletty. Vznikala kolem roku 3000 před n. L, ale trojice zde umístěných svatyní nebyla vysta
věna ve stejné době. Nejmladší je chrám na jihozápadě, označovaný jako „západní chrám".
0 něco starší je severněji položená stavba, která jako jediná na Maltě má tři páry bočních
komor. Na východě je asi nej
starší chrám. U „východního
Výzdoba kamenných bloků v Tarxien
chrámu" nalezneme desky
zdobené spirálami, dokon
ce i zvířecími reliéfy, ale
1 nezbytným „doiíčkovým"
dekorem. Hlavní desky dnes
nahradily kopie, originály
jsou uloženy v muzeu v La
Valettě.
Chrám v Hagar Qim po
chází až z doby kolem 2700
před n. 1., ale hned po vý
stavbě došlo k jeho proměně.
Z neznámých důvodů byla
osa původního chrámu změ
něna a chrám sám byl něko
likrát rozšířen. Samostatně
stojící monolit snad symbo
lizoval falos. V chrámu je
„oltářní sloup" na němž je
gravírován palmový list. V ji
ných chrámech na Maitě se
obdobný motiv neobjevuje,
takže nelze vyloučit, že sem
byl sloup umístěn až dodateč
ně, a to pod vlivem egyptské
kultury.
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EGYPT
Vznik civilizace, v Egyptě (slovo je odvozeno z řeckého výrazu Aigyptos) výrazně ovlivnil
Nil, který po celé délce toku přinášel při záplavách velmi úrodnou půdu, i když jen ve velmi
omezené šířce, nedosahující často ani 18 km. Přestože délka toku je obrovská - činí 6 671
km - úrodné místo se omezilo na relativně malou plochu asi 30 000 km 2 , což je území zhruba
odpovídající dnešní Belgii. Starověký řecký historik Hérodotos také po právu o Egyptu napsal,
že je „darem Nilu". Sami Egypťané nazývali svou zemi, respektive její část při dolním toku,
Kemet, tedy černá zem, na rozdíl od okolní pouště, pro než platilo označení červená zem,
Dešret. Sebe označovali za lidi černé země, remet-en-kemet.
Zájem o Egypt v evropském středo
věku nebyl velký, ale v renesančním
papežském Římu se těšil pozornosti
a také vážnosti jako vzor kněžského
státu. V Římě se dochovaly obelis
ky a ohlas egyptských pyramid byl
trvalý, objevují se i v díle barokního
rakouského architekta Johanna Ber
narda Fischera z Erlachu, „Entwurfr
einer Historischen Architektur", které
vyšlo v Lipsku 1725. Znovuobjeven
byl Egypt až za napoleonského ta
žení do Egypta, jehož se zúčastnila
i vědecká expedice. Zanedlouho pak
vyšly obsáhlé svazky „Description
de l'Egypte", které rozpoutaly pravou
egyptománii.
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tCATÁRAKT

V egyptském stavitelství byly vy
užívány prakticky stejné materiály
jako v pravěké Evropě: rákos, dřevo,
sušené cihly, nově i cihly vypalované
při nižší teplotě. Jen pro monumen
tální stavby, spojené s náboženskými
představami, sloužil za materiál tr
vanlivý kámen. Na rozdíl od megali
tických staveb Egypťané již využívali
pravidelně opracovaného kamene,
kvádrů, které byly skládány na su
cho, bez pojiva. Malta se ale rovněž
v egyptském stavitelství objevila,
a to jak malta sádrová, tak vápen
ná. Používalo se jí i ke štukování
stěn. Egyptské stavitelství na rozdíl
od předešlé doby již používalo vedle
zdi a pilíře nově i sloupu, nová byla
rovněž architektpnizace zdi a celého
objektu. Bohem stavitelů byl Ptah,
významu stavební a architektonické
tvorby odpovídá také skutečnost, že

právě z Egypta známe jméno prvního tvůrčího architekta.
Egyptská architektura svou pravidelnou strukturou, pravoúhle utvářenými půdorysy a symetrií
do značné míry určila další vývoj evropské architektury. Platí to i pro samotné architektonické
článkoví, které se posléze stalo -součástí základního architektonického repertoáru. Poprvé se
v Egyptě objevuje ukončující prvek stěny — iysis, typický detail egyptské stavby. Také nově
používaný sloup má již od starých Egypťanů určeno základní trojčlenění. Objevuje se u něho
patka, dřík a hlavice (také s abakem), později navíc kaneiura dříku. Hlavice jsou většinou tvarově
odvozeny z rostlin, mají tedy fiorální základ. Nalezneme tu motiv květu lotosu, palmové listy
či papyrus. Novinkou pozdějšího vývoje jsou celé sloupové síně - hypostyly. Stropy vytvářejí
trámy nebo kamenné deskové překlady, klenba sice byla používána již v klasické valené formě,
ale jen zřídka, a to především až v mladším období. Stavby získávají souměrnost, osově jsou
umístbvány na dlouhé přístupové komunikace. Mladší etapy charakterizují vstupní pylony, také
obelisky, údajně symbolizující sluneční paprsek. Pro vnitřní osvětlení prostora slouží systém,
který odpovídá pozdější antické basilice. Architektura - respektive její detaily - byla barevná,
dnešní monochromatičnost neodpovídá původní situaci.
Monumentální realizace patří, stejně jako v pravěku, stavbám spojeným s kultem zemřelých,
nebo stavbám k náboženským účelům. Na rozdíl od předchozí epochy, uctívající především
bohyni plodnosti, spočívá egyptská mytologie přece jen na širším základě.
Chronologie.
Egyptský pravěk je objevován až v posledních desetiletích, dříve se neprávem soudilo, že
egyptské umění nemělo svůj „dětský věk", ale rovnou vytvořilo stavby jako byly pyramidy.
Přitom i v oblastech dnešního Egypta jsou doloženy megalitické kromlechy. Tyto kruhově
uspořádané kameny se zachovaly v Nabtě a jsou známé poněkud nepřesně jako „africký
Stonehenge". Soubor je datován do doby kolem 5000 před n. 1. Kameny tvoří kruh asi o průměru
4 m a největší z nich jsou obráceny přesně ve směru sever — jih. Kameny jsou považovány
- zásluhou svého rozmístění - za nejstarší kalendář na světě.
Umění předdynastického období
Podmínky v předdynastické době byly velmi odlišné: Egypt se nejdříve dělil do nevelkých
klanů, posléze do dvou celků Dolního (tzn. severního) a Horních (jižního) Egypta. K tomuto
rozdělení došlo zhruba v době 6000 až 5000 let před n. 1., kdy se podnebí začalo měnit
a utvářet do dnešní podoby. V obou částech došlo k odlišnému vývoji a tento nestejný vývoj
3al provždy Egyptu jeho dualitní ráz. Zpočátku zřejmě převládala kultura Horního Egypta,
jak se dá usuzovat z vlivu tzv. nakádské kultury, pojmenované podle města Nakáda (egyptsky
Nubt, tzn. Zlaté město). Město leželo asi 30 km severně od Luxoru. Dalšími významnými
středisky byly homoegyptské Kierakonpolis a Abydos. Pozvolna se, patrně právě z těchto
měst, rozšiřovala centralizovaná správa, která souvisela také s přechodem k zemědělskému
způsobu života. Symbolem Horního Egypta byla vysoká
bílá tiára králů Rákosu (ochrannou bohyní supice Nechbeta)
a Dolní Egypt symbolizovala čer/ená koruna králů Včely
(ochrannou bohyní byla kobra Vadžeta). Kolem 3100 před n. 1.
proběhlo sjednocení obou částí zásluhou Meniho (Menej),
snad totožného s Narmerem („Zlým sumcem"). Na znamení
spojení došlo také ke sloučení obou symbolů do červenobílé
dvojité koruny. Narmer byl údajně také zakladatelem hlavního
města Staré říše, Memfidy, čemuž nakonec odpovídá i jméno.
Sjednocením skončilo tzv. předdynastické období.
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Umění archaické doby
O architektuře 1. dynastie a archaické
doby, následující po přeádynastickém ob
dobí, mnoho nevíme. Nejlépe známe hrobní
architekturu, která podle všech předpokladů
věrně napodobovala pozemské sídlo, palác.
To platí již pro pohřby v předdynastickém
období v Abydu. Příkladně hrobka Štíra
I., předdynastického vládce, byla obdélná
(15 x 12 m), vystavěná z cihel. Obsahovala
dvanáct místností s bohatým inventářem,
kolem pak byly hroby ještě 338 služebníků,
kteří byli pohřbeni současně se svým pánem.
Od těchto krutých praktik se však záhy ustou
pilo. V archaické době se pohřbívalo v těchto
podélných stavbách, ústřední pohřebiště byla
současně jak v Abydu, tak v Sakkáře. Dvojí
pohřeb, jeden skutečný a drahý symbolický,
vyjadřoval také charakteristický dualismus
Horního a Dolního Egypta.
Nejvýznamnějším střediskem archaické
doby byla Memfida, nazývaná tehdy ínebuhedž („Bílé zdi"), později pak Mennofer
(řecky Memphis). Z pramenů se dovídáme,
že zde vznikl Ptahův chrám a Posvátný pa
lác, na stéle krále Uta (Vedžoje nebo Hada)
je pak zobrazeno opevnění s trojicí věží

Pohřební stéla krále Wadže z jeho náhrobku v
Abydu (I. dynastie), dolní část. Reliéf ukazuje
systém členění zdí v archaické době

a dvěma branami. Toto opevnění je stejně strukturováno jako pozdější již dochované objekty.
V archaickém období převažoval kult mrtvých ovlivněný bohem Usírem (řecky Osiris), pohřby
byly ukládány do podzemí. Ke změně dochází až ve třetí dynastii, tzn. již na samém počátku

Memeithův náhrobek v Abydu, doba I. dynastie, rekonstruce. Y popředí je oltář s dvojicí stél,
který byl základem i pozdějších zádušních chrámů
16

Staré říše, kdy se přechází
k uctívání slunečního -boha
Ráa. Nepochybně i z toho
důvodu se pohřby dostávají
nad povrch, dochází k vý
stavbě pyramid. První py
ramidy jsou ale, již spojeny
s existencí Staré říše.
Architektura Staré'říše
Období tzv. Staré říše je
datováno zhruba do let 2670
až 2150 před n. 1. Centrem se
stalo město Memfis (Mennofer). Bylo založeno v oblasti
nazývané Mech-tavej, což
znamená „To, jež spojuje
obě země". Přibližně zde
také probíhala hranice mezi
Dolním a Horním Egyptem.
Ve starověku bylo město
nazýváno Inebu-chedž, tzn.
Bílé zdi, podle Hérodota
proto, že zde byly postaveny
zdi na ochranu proti zápla
vám Nilu. Protože sídlištní
celky zatím nebyly v Egyptě

Sakkára, masíaba Her-neitha, doba 1. dynastie,
axonometrická projekce vnitř-ní dispozice mastaby

soustavněji sledovány, neznáme přesnou situaci hlavního města Staré říše, Memfidy. Na ně
kdejší hlavní město dnes upozorňuje jen několik málo viditelných zřícenin nedaleko vesnice
Mit Rahína, vzdálené asi 2 km od Sakkáry.
Předpokládá se opevnění jednotlivých okrsků, které uzavřely obytné části, chrámové celky
a královský palác. Celkem město zaujímalo plochu 13 x 6,5 km a podle popisu ze 2. desetiletí
L.7Í

-

Sakkára, hrob Tarkhana č. 2050, půdorys v přízemní úrovni
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před n. i. ío bylo stále ještě
kvetoucí město. Dobový
popis v tzv. ramessovských
papyrech tvrdí že „Memíidě
se nic nevyrovná ..." . O ve
likosti metropole asi nejvíce
vypovídají hrobky,
které
se táhnou v délce 40 km,
od Abú Rawáš severně
od Gízy až k Dašúru, jižně
od Sakkáry (15 km).

•

•

Láhún (Hetep-Senusret), půdorys města. V levé části, oddělené
zdí, patřilo chudině, kde bylo více jak 200 domů

Na rozdíl od Memfidy
nebylo hlavní město Střední
říše Ictavej dosud ani iden
tifikováno. Leželo . někde
na pokraji fajjúmské oasy.
Ani rekonstrukce hlavního
ě s t a Nové říše ' Vésetu
m
(Théb)
příliš přes
ořesvěd(Théb), není
není příliš
věd-

civá. Udajne zde byly patrové dorn}', v přízemí s hospodářskými provozy, dílnami, stájemi, chlévy, sklady. V patře byly
přijímací pokoje a pokoje úřední agendy. 2. patro patřilo osobnímu bytu majitele s jídelnou
a s odděleným harémem. Takže jediným městem, jehož struktura dobře známe, byl Láhún
(Hetep-Senusret). Nově založené město panovníkem XII. dynastie Senusretem II. ohraničova
ly a chránily cihelné hradby v rozsahu 400 x 350 m. Vnitřní zeď rozdělovala sídliště do dvou
nestejně velkých částí, 150 širokou západní a větší 250 m širokou východní partii. Menší část
patřila chudině, tísnilo se tu na 200 domů, z nichž málokterý přesání plochu 100 m 2 . V domech
bylo 3 až 7 místností.
Sakkára (Saqqára)
Jako královské pohřebiště sloužila poušť západně od Sakkáry již panovníkům EL dynastie.
Před tím byli pohřbíváni v Abydu na Horním Nilu, protože odtud pocházel vládnoucí rod. A zde
se rovněž nalézaly původní královské hrobky vybudované z cihel. Na přemístění pohřebiště
měla zřejmě vliv blízkost hlavního města Memfidy, navíc zde bylo pohřební místo, kde byly
úředníci a hodnostáři pohřbíváni již za 1. dynastie. První královské hrobky vznikaly v nepříliš
odlišné podobě od hrobek těchto úředníků. Lze hovořit o palácích či domech pro zemřelé,
což je rozdíl od pyramid, u nichž převažuje symbolický význam. V Sakkáře se pohřbívalo
V dlouhém období mezi lety 2650 až 2150 před n. 1. (cca 500 let), odpovídající existenci Staré
říše. Ale pohřbívalo se tu i mnohem později, kdy se hlavním městem Nové říše stal Véset.
Mastaby (mastaba, tzn. lavice, je dodatečný arabský název pro tyto stavby), známé již
z archaické doby, sloužily za Staré říše jako běžný typ nekrálovské hrobky. Měly obdélný
půdorys a sestávaly ze dvou částí - nadzemní a podzemní. Nadzemní stmkturu vytvářela
chodba a vyzdobená kaple s tzv. nepravými dveřmi, symbolickým vstupem na onen svět.
Vedle byla komora pro „dvojníka", sochu zemřelého. Nadzemní část spojovala s podzemím,
jež sloužilo jako vlastní hrob, šachta. Z té vedla chodba do pohřební komory s kamenným
sarkofágem, v němž bylo uloženo mumifikované tělo. V den pohřbu ale toto vzájemné spojení
nadzemní a podzemní části byla přerušeno a zaniklo. Mastaby se objevují po celém Egyptě, ale
Sakkára je nepochybně největší pohřebiště. Zásluhu na tom mělo dlouholeté spojení s hlavním
městem Memndou.
1S

1 0

M

Sakkám, hrob 3507, doba Anedjib, I. dynastie, kolem 3820 před n. I. , půdorys a řez mastabou

Sakkára, částečná rekonstrukce nadzemní části jedné z horbek, asi 2955 až 2780 vřed n. I.
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Typickou ukázkou mastaby je hrobka označená pořadovým číslem 3506, pocházející z í.
dynastie, z doby Děn, asi z let 2870 až 2820 před n. 1., případně hrobka 3507. Byla rovněž
vybudována v období 1. dynastie, v době Anedjiba, někdy kolem 2820 před n. 1. Má velikost
38 x '16 m a je typickým příkladem stavby ze sušených cihel. Fasáda má charakteristickou
strukturu napodobující opevnění: prolamovanou a vybavenou věžičkami (devět na delší
straně a čtyři na kratší). Vnitřní prostor je rozdělen na 29 komor. Samotná pohřební komora
je vyhloubena 4,75 m hluboko ve skále a má dvě podlaží. Překrývající vápencové desky
zdobí reliéf s ležícím lvem. Lépe je na tomto náhrobku dochována pravoúhlá mohyla z písku
a suti, lemovaná zmíněnou zdí. Rekonstrukce fasádního členění náhrobků je důležitá, protože
i pozdější členění stěn u egyptské architektury vychází ze stejného principu.

Prvořadý význam pro další vývoj architektury měly stavby, které podnikl Necerichet, známý
spíše jako Džóser (Svatý). Jeho zásluhou vznikl první velký kamenný pohřební komplex,
dávající příklad i následujícím stavbám. Džóserova pyramida, datovaná do doby kolem
2650 před n. 1., je vysoká 58 m (podle jiných 62,5 m), se základnou o velikosti 121 x 109
m. Vznikla postupným rozšiřováním původní mastaby, která byla postavena nad pohřebními
komorami, jež byly vyhloubeny do 28 m. Ale na rozdíl od mastab se nejedná o cihlovou, ale
od počátku kamennou stavbu. Navíc nebyla koncipována na obvyklém podélném základě, ale
téměř čtvercovém. Stupňovitá pyramida se stavěla na čtyřikrát a tvoří ji šest mastab, postupně
se zmenšujících. Podle některých výkladů tyto stupně znamenají schody, po kterých mohl král
vystoupit do nebe ke slunečnímu bohu. Ještě složitější je vnitřní uzpůsobení, nepochybně také
zásluhou toho, že došlo ke změnám během stavby. Něco stavitelé převzali z mastab, něco řešili
nově.
Vlastní pohřební komplex se považuje za dílo architekta Imhotepa, vezíra a lékaře, syna
Džóserova. Je to první známé jméno, které lze spojit s architektonickou tvorbou. Džóserův
pohřební komplex je pozoruhodný především tím, že je zde ve velkém • rozsahu a takřka
výhradně použito kamenného zdiva. Kamenná architektura ale napodobuje všechny tehdy
20

Sakkára, Džóserova stupňovitá pyramida, kolem 2600 před n. L, dnešní stav
používané materiály, a to se také projevuje v repertoáru tvarů.
Chrámové stavby v úpatí pyramidy byly odhaleny teprve roku 1928 a tento pohřební kom
plex vymezující prostor o velikosti 545 x 278 m, je vlastně pro vývoj architektury důležitější
než samotná stavba pyramidy. Zde totiž vznikla první „slohová" forma. Objekty byly vybu-

Sakkára, rekonstrukce pohřebního okrsku a pyramidy krále Dzósera
dovány z poměrně snadno opracovatelného turského vápence, který umožnil
napodobit nezachovanou starší archi
tekturu, vytvořenou z méně trvanlivých
materiálů. Dekorativní vzory vycházely
především z rostlinné sféry. Nejlepším
příkladem takového napodobování rost
lin je použití charakteristického sférické
ho trojúhelníku stonků papyru, který se
objevuje také na dekoračních polosloupech. Zatím tedy tyto detaily, architekto-

Sakkára, dvůr heb-sed s tzv. kaplemi

nizující stavbu, nemají
tektonickou struktivní
formu, ale jedná se o
jakousi „dekorační tek-'
toniku". Jinak ale zůstal
pravý úhel v dispozici
zákonem.

Sakkára, schéma vývoje Džóserovy pyramidy z mas raby. Systém
vrstvení jednotlivých stupňů

Na jih od pyramidy
se rozprostírá
velké
nádvoří, otevřený dvůr,
kde byla dvojice dvojhlavých značek. Patrně
vymezovala trať rituál
ního běhu faraóna. Před
pyramidou * se konala
většina jubilejních oslav.
Patřil k nim především
svátek heb-sed, kťeřý
se konal ve 30. roce
faraónovy vlády. Obřad

sloužil k magickému obnovení královy moci. Dvůr vytváří dvě řady svatyň, patrně charakteri
zujících Horní a Dolní Egypt. Zajímavé je především členění průčelí těchto kapií, objevují se
zde poprvé v dějinách stavitelství pilastry a výtvarně je využito i segmentu, odpovídajícímu
zřejmě tvaru střechy. Na sever od pyramidy je pohřební kaple (chrám). I zde jsou velmi důle
žité detaily, sloupy s kanelurami, předcházející řeckou sloupovou architekturu. Vlastní vstupní

Sakkára, Džóserův pohřební okrsek, krytá
vstupní chodba
22

Sakkára, Džóserův pohřební okrsek, rekon
strukce podoby vstupní byte chodby s příčný
mi zdmi, zakončenými tříčtvrtečními sloupy

Sakkára, částečně rekonstruované obvodové zdi a hlavní vstup do kryté chodby Dzóserova
pohřebního okrsku
23

prostor}7 poznamenala symbolika a rituál. Dlouhou síň rytmizují tříčtvrteční sloupy, které jsou
vytvořeny z podpůrných zdí. Jejich rytmus ukazuje, že rovněž zastropení v tomto prostoru mu
selo být rovněž kamenné. Vchod vedoucí z vnější zdi je malý a nízký, široký pouze 1,04 m (tzn.
2 lokte), vpadlé pole kolem něho má rozměry 6 x 1 0 loktů. Celková výška zdi byla 20 loket.
Hlavní věžice je široká 18 loket. Před uzavírající zdí se ještě nalézal čtyřicetimetrový příkop.

' • I U V I I

Sakkára, jižní část Dzóserova. okrsku, současná podoba, kane lované poi o sloupy předcházející
dórský řád
Další pyramida v Sakkáře, patřící ještě do doby vlády 3. dynastie, nebyla nikdy dokončena.
Tato Sechemhetova pyramida měla mít již od počátku čtvercový půdorys, nebyla tedy
zamýšlena jako mastaba. Zajímavé je rovněž zdvojnásobení velikosti kvádrů, z nichž měla být
postavena. Také tato pyramida byla plánována jako stupňovitá.
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Sakkára,

1

předpokládaný půdorys

100 M
Sechemhetovy pyramidy

Znovu se v Sakkáře pohřbívalo po delší přestávce až za 5. dynastie. Za místo svého posledního
odpočinku šiji vybral zakladatel této dynastie, Veserkaf (Userkaf), který zemřel 2458 před n. 1.
Zbytky jeho pyramidy již klasického vzhledu leží nedaleko Dzóserova pohřebiště. Přestože
to byla,pyramida menší, jednalo se o stavbu nákladnou. Celá byla vytvořena z vápence
a dokončena byla ještě před smrtí stavebníka. Veserkafovi následovníci se již nechali pohřbívat
na jiném místě, v Abúsíru, severně od Sakkáry. Jen ještě poslední příslušník 5. dynastie Venis
24

si v Sakkáře nechal vybudovat pyramidu. Z té však zůstala jen hromada kamení a suti. O to
pozoruhodnější jsou vnitřní prostory, kde bylo poprvé užito hieroglyfických nápisů na vnitřních
stěnách - jsou to tzv. texty pyramid, sbírka magických formulí. Dále je zde pohřben i Teti
ze 6. dynastie ajsQu tu ještě hroby úředníků, sloužících na dvoře 6. dynastie, Jako pohřebiště se
Sakkára používala i v době, kdy Memfis přestala být hlavním městem.
Na pohřebišti v Sakkáře se objevuje zcela nový typ pohřební stavby, patřící k těm nejvíce
monumentálním, které vytvořila lidská ruka. Náš dnešní výraz pyramida ale není egyptského
původu. Slovo je snad odvozeno z řeckého výrazu pyramis, vycházející z pyramos, označení pro
zašpičatělý bochník chleba. Ve starověkém Egyptě nesly pyramidy označení mer (hieroglyfický
znak mr měl podobu jehlanu).
Geometrický tvar pyramidy odrážel spojení tří os: 1. vertikální, jež byla spojnicí mezi nebem
(bohem slunce Reem) a zemí, 2. pozemské, probíhající severojižním směrem, a tím souběžné
s Nilem. Ta byla spojována s královskou funkcí a vládou. 3. osa nebeská, která spojila východ
se západem, symbolizovala denní putování slunce po obloze. Pozemskou osu v pyramidě
reprezentuje chodba, která klesá od východu k pohřební komoře. Nebeská osa souvisela
s myšlenkou vzkříšení a odpovídala mladší vyvýšené (vzestupné) cestě z údolního chrámu
k pyramidě: od východu, symbolizujícího život, k západu, symbolizující smrt.
Mejdum (Médům)
Teprve za 4. dynastie, založené Snofruem dochází k významnému předělu ve výstavbě pyra
mid. První ze tří nově založených pyramid vznikla v Médúmu, jižně od Memfidy. Podle všeho
se zde pohřbívalo již koncem 3. dynastie, za krále Huneje, Džóserova nástupce. Postavena tu
byla také poslední stupňovitá pyramida, kterou však Snofru nechal pozměnit na hladkostěn-

Médúm, Hunejova pyramida pozměněná Snofruem, 2570 až 2550 před n. I. Půdorys a řez
nou pyramidu. Původně sestávala ze sedmi stupňů, později byla zvětšena tím, že stupně byly
zvýšeny a byly opatřeny novým obložením, takže stavba čítala osm stupňů. Pyramida měla
základnu o hraně 140 m a měla být vysoká přes 80 m (jindy se objevuje 144 m, resp. 92 m).
Snofru pak nechal pyramidu nově obložit, a ta tím získala zcela jiný vzhled. Pokus však nebyl
úspěšný, vnější obložení se sesulo, přičemž strhlo i některé stupně, takže vznikl dnešní podivný
25
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Médům, pohled na zbytky pyramidy a causeway
tvar komolého jehlanu. Zásluhu na zřícení vnějšího pláště měla
i ta skutečnost, že nově přidaná vrstva neměla spáry ve stejném
sklonu jako starší fáze stavby, tedy dostředné, ale horizontální,
Navíc nedošlo ani k provázání se starším tělesem. V každém
případě to byla zcela neobvyklá stavba, která vytvořila spojo
vací článek mezi stupňovými a hladkými pyramidami, ukázala
také cestu, kterou se již stavitelé napříště neměli ubírat.
26

U této pyramidy byia identifikována plošina pro procesí a kaple (chrám) pro obětní dary,
předchůdce zádušního chrámu. Tento templ, který ale souvisí až s obložením pyramidy za
Snofrua, sestával ze dvou síní, ve vnitřní byl oltář. Po severní straně byl vchod do chodby, která
vedla k pohřební komoře. Nepochybně zde již byia vzestupná cesta, související patrně rovněž s
úpravou Snofrua, která vedla k údolnímu chrámu, který však zatím nebyl objeven.
Dášúr (Dahšúr, Dachšur)
.
Po neúspěšné stavbě v Médúmu, obrátil Snofru pozornost k jiné lokalitě. V Dášúru, le
žícího asi 15 km od tehdejšího hlavního města, vytvořil hned dvě pyramidy. Podle tvaru by
se dalo usuzovat, že starší je jižní
Lomená
tzv. Lomená pyramida, zvaná také
pyramida
Koscčtverečná pyramida. Druhá
stavba, Červená pyramida je někdy
DACHŠÚR
Severní
označována za Růžovou, či podle
pyramida
auseway
své polohy za Severní pyramidu.
Obě měli již hladké stěny, zalo
^údolní
T " chrám
mení první pyramidy se vysvětluje
změnou plánu. Údajně se tak stalo
pyramida
pyramida
proto, že stavitelé zpozorovali
Amenheta I I I .
Amenheta II.
1 2 . dynastie
na stropech vnitřních komor, že
tí* 1929-1892
#1844-1797
dochází ke klesání podloží, a proto
se rozhodli nezatěžovat komory, ale
změnou sklonu pyramidu odlehčili.
Původně měla být pyramida jen
o málo menší než pozdější stavba
Chufuova. Počítalo se s 200 egypt
skými lokty, což je kolem 105 m,
nakonec po změně dosáhla „jen"
výšky 92 m. Základna má délku
/
188,6 m. Odvážný úhel spodní 42
m vysoké části je 54° 3 1 ' , horní
část již má jen 43° 2 r . U Lomené
pyramidy se poprvé objevuje malá
satelitní pyramida na jižní straně,
1
jejíž základna je 52 m a výška 26, 2
m (měla tedy zhruba rozměry 100 x
50 egyptských loket).
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Zajímavý je rovněž interiér Lo
mené pyramidy. Nápadné jsou zde
velmi úzké profily, protože chodby
mají rozměr 1,1 x 1 m a byly navíc
zabezpečeny cedrovými kmeny
proti vykradačům. V interiérech
stavitelé použili přečnělkové klen
by. Jsou zde dvě komory: dolní,
přístupná normálním severním
vstupem, a horní komora, přístup
ná od západu. Obě komory spojuje
lehce zaoblená „větrná" pasáž.
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Dášúr, dva řezy tzv. Lomenou pyramidou
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U Lomené pyramidy lze rozeznat předchůdce zádušního chrámu. V roce 1951 se totiž před
východní stranou podařilo vykopat velice zajímavý obětní chrámek. Jeho součástí byly dvě
kolosální stély se jménem krále Snofru a také obětní oltář. Později byl několikrát celý prostor
upraven a ohrazen. Zádušní oltář byl určen ke každodenním obětinám (jídel a nápojů), které
sem pro zemřelého přinášeli určení kněží. Dále je tu causeway (vyvýšená či vzestupná cesta),
vedoucí k údolnímu chrámu, který byl odhalen v roce 1952 během archeologických vykopávek.
Je to vlastně nejstarší architektura svého druhu, první velká chrámová stavba. Poprvé zde navíc
bylo použito volných pilířů v tektonické funkci. Chrám má své přesné rozměry a pravidelnou
poměrovou skladbu: je velký 90 x 50 loktů, spolu s předdvořím pak vytváří areál o poměru
stran 2 : 1 (100 : 50).
Červená pyramida, která je první pyramidou čisté formy, poprvé s použitím tvaru čistého
jehlanu, pak posloužila jako vzor pro pyramidu v Gize, kterou postavil Chufu, syn Snofrua.
U Červené pyramidy dochází ke změně skladby stavebních prvků, z dostředné vazby kamen-

Dášúr, tz.v. Lomená pyramida, oltář s dvojicí stél, z kterého se později[stal předchůdce záduš
ního chrámu. Rekonsti-ukce postupného vzniku chrámu, vlevo a uprostřed starší fáze.
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ných bloků se tu
přechází ke klasické
horizontální skladbě.
Sklon sten je obdob
ný sklonu použitého
v horním vrcholu
Lomené t pyramidy
a činí 43°36'. Výš
ka pyramidy dosa
huje dnes asi 99,6
m. Uvnitř pyramidy
jsou tři komory, dvě
stejné leží v úrov
ni základny, třetí
byla umístěna výše.
Vstupní
chodba
má poměrně strmé
klesání, také zde je
užito
přečnělkové
klenby,
vytvořené
z velkých kamenných bloků.
Pyramida
byla
výrazem rudu v pro
tikladu k chaosu.
Může
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Dášúi; tzv. Lomená pyramida, systém obložení vnějších stěn

symbolizo-

vat, podle představ
egyptského náboženství, pahorek, vynořující se z moře chaosu. Proto také se uplatňuje přísně
pravoúhlá koncepce, bez jakýchkoliv odchylek. Je zhmotněním slunečních paprsků, což doka
zuje i pozdější pyramida v Abu Ghurabu, vytvořená ve formě obelisku.
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Dášúr, tzv. Červená pyramida
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Gíza
Tato lokalita leží blíže
u Memfidy (Mennoferu),
královské pohřebiště se tak
posunulo severním směrem.
Proslavené jsou zde přede
vším tři okrsky pohřebních
staveb - pyramidy Chufuovy, Chafruovy (Raachefovy)
a menší Menkauréovy (řecky
Cheops, Chefrén a Mykerinos). Obě větší pyramidy byly
vypleněny již ve starověku,
nedotčena zůstala jen hrobka
Menkauréova, která potvr
dila, že pyramidy skutečně
sloužily jen k pohřebním
účelům. Chufuova pyramida
je vysoká přes 146 m a délka
její strany při základně činila
230,4 m. Patřila mezi sedm
divů světa starověku, jak je
vybral ve 2. století před n. 1.

ř^Chufu
/(Cheops)

100 M

Filón Byzantský. Výška pyramid se rovná poloměru kruhu, jehož obvod by byl roven obvodu
základny. Podle tohoto by tak Egypťané museli znát Ludolfovo číslo. Proto údajně mají také
pyramidy vždy stejný sklon 51 stupňů a 51 minut. Chufuova pyramida odpovídá velmi přesně
světovým stranám, odchylka stavby od severu je nepatrná, pouhé 3'6". Maximální rozdíl v dél
ce čtvercových stran pak činní neuvěřitelných 5 cm. Všechny výpočty se zakládaly na jednotce
„královský loket", rozdělený na sedm dlaní a dále vždy na čtyři prsty.
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Giza, pohled na Chufnovu pyramidu a sfingu na konci 19. století
Při zakládání pyramid proběhla ceremonie, kterou bychom mohli nazvat položení základního
kamene. Ceremonie se odbývala na již vyrovnaném terénu vyznačeném kolíky. Po rituální
očistě místa bylo vloženo do mělké jamky v zemi několik amuletů, tzv. zakládací deposit.

Johann Bernard Fischer z Erlachu, zobrazení pyramid v jeho „Entwurff" z roku 1725

Následovala vlastní stavba, při níž byl nejdříve vyhlouben vodní kanál, umožňující dopravu
stavebního materiálu.
Chufuova (Chufewova) pyramida. Postup stavby dokumentuje kresba z Tuthitepova hrobu
v el-Berše, pocházející z roku 2000 před n. 1. Znázorněn je zde transport sochy, kterou táhne
na saních 172 mužů. Známe ji také z Hérodota, který stavbu popisuje takto: Chufu (Cheops)

Gíza, Chufuova pyramida, schéma vnitřních prostor
nařídil všem Egypťanům, aby pro něho pracovali. Jedni tahali bloky, druzí tyto kameny
přebírali pro převezení přes řeku. Pracovalo zde 100 000 mužů v jedné směně po dobu tří
měsíců. Celá ta doprava údajně ale trvala na deset let a byla podle Hérodota neméně namáhavá
jako stavba vlastní pyramidy. Postavení pyramidy trvalo 20 roků. Je čtvercová, o hraně 230 m a
výšce 146 m (tedy 280 egyptských loktů). Žádný z kamenů, které do sebe přesně zapadají, není
menší než 9 m. Hérodotovy údaje byly nově přece jen poněkud upřesněny. Stavba Chufuovy
pyramidy skutečně mohla trvat 20 let (panovník vládl 23 roky), ale počet mužů pracujících
na stavbě byl zřejmě nižší. Podle logistických výpočtů bylo možné najednou zvládnout tak
nejvýše 6 000 až 17 000 osob. Celá stavba sestává údajně z 2 500 000 vápenných kvádrů, které
průměrně váží 2,5 tuny. Navršeny jsou v celkem
210 vrstvách. S převahou se zřejmě pracovalo od
června do září (to jsou patrně ony zmíněné tři čtyři
měsíce), kdy polní práce přerušily nilské záplavy.
Dělníci bydleli v tzv. pyramidovém městě, které se
podařilo archeologů objevit.

Gíza,^ řez tzv, královou komorou Chufuo- vy pyramidy
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Původní vstup do pyramidy je umístěn asi 15 m
nad zemí, na severní straně. Jím se vcházelo do se
stupné chodby, která se po 18 m dělí. Odtud vede
jak stoupající část až na Velkou galérii a druhá se
stupná chodba, zpřístupňující podzemní komoru.
Smysl toho rozdělení cest není jasný, stejně jako
počet pohřebních komor. Tzv. Královnina komora
byla snad původně určena pro sochu dvojníka,
králova ka, nehmotného prvku, ztělesňujícího
charakter zemřelého. Nezdá se být pravdivé starší
tvrzení, že tři komory znamenají změnu projektu,
protože situace vypadá tak, že se jednalo o původní záměr. Bez vysvětlení zůstávají rovněž větrací
šachty o průměru asi 20 cm, které ústí 53, respek-

tive 71 m vysoko. Mají
patrně
astronomický
smysl, jak by se dalo
soudit ze skutečnosti, že
šachty na severní straně
směřují k cirkumpolárním souhvězdím, šachty
na jihu k Orionu. Snad
šachta sloužila k od
chodu faraónovy duše
ke hvězdám.
Kolem
pyramidy
byly vyhloubeny velké
jámy, do kterých byly
umístěny dvě lodě, jako
součást faraónovy po
smrtné výbavy. Teprve
v roce 1954 odhalený
a rekonstruovaný člun
měřil 43 m a široký byl

Gíza, Chufiiova pyramida, rekonstrukce zádušního chrámu

5,9 m a celkově měl výtlak 45 tun. Člun měl patrně sloužit podle dobových představ k plavbě
panovníka po nebeském oceánu, aby doprovázel svého otce, slunečního boha Réa. Hlavní, tzn.
zádušní chrám Chufuovy pyramidy obsahoval pilířové nádvoří. To je novým architektonickým
prvkem, které se zde objevuje v kamenné architektuře zřejmě poprvé. Tradiční zde zůstává ol
tář, který stejně jako v Dášúru provází dvojice stél.
Chafraova (Raachefova) pyramida je menší než pyramida jeho otce Chufua, ale je vysta
věna na mírném návrší, takže působí větším, respektive vyšším dojmem (což odpovídá i vyšší

3 6

M

Gíza, Menkauréova, Chafreova a Chufuova pyramida
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Gíza, Raachefova pyramida, zádušní
chrám (nahoře) a údolní chrám. Obě stav
by spojuje vzestupná cesta
nadmořské výšce). Jinak je dnes pyramida
0 více jak metr nižší, takže je vysoká kolem
136 m, základna má hranu dlouhou 215 m.
Na vrcholku této pyramidy jsou dosud pa
trné zbytky vápencového obložení, přičemž
vlastní hrot byl zřejmě osazen pyramidionem z granitu. Proti Chufuově pyramidě
je vnitřek Chafrenovy pyramidy podstatně
jednodušší. Je tvořen jen komorou bez
odlehčovacích vrstev, zastropenou šikmo
sklopenými kvádry. Je to stejný systém jako
v Chufuově pyramidě, ale jednodušší. Není
ale vyloučeno, že v pyramidě jsou i jiné do
sud neobjevené prostory.
Na východ od pyramidy jsou zbytky
zádušního chrámu
obrovské velikos
ti 111 x 48 m s otevřeným nádvořím
18 x 30 m. Po „vyvýšené" (vzestupné)
cestě se přichází do tzv. údolního chrámu.
Žulové bloky červenavé barvy zde kontras
tují s bílými alabastrovými podlahami. Bílé
podlahy mohly mít vliv na difusní světlo
a osvětlení chrámu, také na jeho sochař
skou výzdobu. Vytvořen je velmi jednodu
chou architekturou pilířů, vytvářející systém
několika lodí, na nichž jsou položeny prosté
žulové desky. Granitové pilíře asi o hraně
1 m nesou monolitické bloky, které dovolují
poměrně značný osový rozpon 3,7 m. Pilíře
jsou vysoké přes 5 m, rytmus rozmístění
a interkolumnia nejsou totožné.
Zajímavou archaickou stavbou je tzv.
chrám Sfingy, který je druhým pohřebním
chrámem Raachefovy pyramidy. Zachovaly
se zde zlomky soch faraóna Raachefa, takže
stavba nepochybně souvisí s pyramidou, je
vlastně ideově totožná s horní částí mastab
s komorou dvojníka. Hrobní komplex tak
pozůstával ze tří částí. Z kamenné hrobky
s vlastním sarkofágem, z chrámu jako
vnějšího hrobu a z rituálního chrámu pro
mumifikaci. Tento tzv. údolní chrám spo•

Gíza, údolní chrám Raachefovy pyramidy,
pohled do centrálního prostoru

juje s pyramidou architektonizovaná cesta, kterou Rekové nazvali
dromos. Tyto kultovní stavby,
vyvinuté v úplné formě-právě až
v Gize, předcházejí pozdější chrá
my Střední říše.
Sfinx je označením, které vznik
lo zřejmě se slovního spojení šepses anch - živá podoba (krále Raachefa). Sfíngou ji nazvali ovšem
až Rekové, Arabové o ni hovoří
jako o Abú el-Hol, což znamená
otec děsu. Údajně byla symbolem
krále Raachefa, ale může zobrazo
vat ochranné božstvo. Vznikla ně
kdy v letech 2520-2490 před n. 1.
zásluhou toho, že se zde nacházel
vápencový pahorek, jehož kámen
se využíval při stavbě pyramidy.
Zároveň tu vznikala těžební jáma.
V určité chvíli bylo vytvořeno
bájné zvíře, lev s lidskou hlavou,
zosobňující vladařovu moc.
Poslední Menkauréova (Mykerinova) pyramida nedosahuje zda
leka rozměrů hrobek jeho předků. Giza, Menkauréova pyramida, způsob pokládání a ko
Vysoká byla „pouze" 65,5 m nečné úpravy obkladu: v části je ještě neobroušená
a hranu základny měla dlouhou plocha
105 m. Soklová část byla vytvoře
na ze syenitu (normálně z turského vápence), dále byla pokryta bělavým vápencem. Obkladové
desky tu byly osazovány od spodu v hrubém stavu a teprve na místě došlo k jejich vyhlazování.
Podobně jako u předešlých pyramid byla i zde umístěna pohřební komora pod povrchem, a to
velmi hluboko. Vyhloubena byla
ve skále a zastropena je bloky
"kamene, vytvářejícími nepravou
klenbu.
S obdobím rozpadu a koncem
Staré říše bylo pohřebiště v Gize
nedaleko hlavního města opuš
těno. Po přestěhování hlavního
města z Mennoferu do Wésetu
(Théb) bylo i zde postaveno něko
lik pyramid, ale nakonec se přešlo
ke skalním hrobům. Pyramida tak
zůstala prioritním znakem staveb
Staré říše.
Hérodotos tvrdil, že na vrchol
cích pyramid stávaly sochy, ale
t0
není pravděpodobné. Pláště

Giza, pyramida Menkauréhc,

řez pohřebními komorami
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Srovnání velikosti pyramid v Sakkáfe, Dášúru,
Médúmu a v Gize

Pyramidion

původně pokrývaly obkladové kameny a je možné (podle tvrzení Pliniova), že jednotlivé vrst
vy obkladu tvořily různobarevné pruhy a vrcholek pyramidy byl pozlacen, stejně jako hroty
obelisků. Chodby jsou velmi bohatě zdobené malbami či reliéfy, avšak samotné komory jsou
prosté, bez jakékoliv výzdoby.
Abúsír
Již Veserkaf, zakladatel 5. dynastie, si zvolil Abúsír ke kultovním účelům, i když zde postavil
jen Sluneční chrám. Vlastní pyramidu si nechal postavit v Sakkáře. Tímto Slunečním chrámem
vytvořil nový typ, mající základ patrně ve stavbě svatyně boha Ré v lunu (řecky Héliopolis).
Na abúsírském území jich bylo údajně postaveno šest. Dominantní je u Veserkafova chrámu
horní sluneční svatyně, která byla asi čtyřikrát pozměněna. Základem byla podnož mastabové
formy, vysoká asi 9 m. Základna však nebyla obdélná, ale měla čtvercovou základnu o hraně
v délce 40 loket. Ve druhé fázi výstavby byla tato základna obohacena o obelisk, který zřejmě
přesahoval výšku 30 m. Vyvýšená (vzestupná) cesta pak spojila sluneční svatyni s dolním chrá
mem, který však již patří do období Newoserrého. Také tento chrám byl vytvořen s pilířovým
nádvořím.
První pohřební stavbou v Abúsíru byla až pyramida Sahurého, druhého panovníka 5. dy
nastie, který zemřel roku 2446 před
i
r
i n. 1. Pyramida o výšce 48 m vznikala po roce 2458 před n. 1. podle již
osvědčeného schématu s tím, že zá
SLUNEČNÍ
\
CHRÁM
dušní (pohřební) chrám ve východ
NEVOSERRÉHO
ním úpatí pyramidy byl podstatně
rozlehlejší. Vyvýšená (vzestupná)
SLUNEČNÍ
cesta, mající podobu kryté chodby
CHRÁM
VESERKAFA
probíhající v délce 235 m, spojila
pohřební chrám s údolním, jehož
dispozice se rovněž proměnila, obo
hatila a stala se vzorem pro další.
Pohřební chrám Sahurého pyra
midy má zásadní význam ve vývoji
architektury: poprvé je zde použito,
volné sloupové nádvoří. Sloupy
NEFEREFRE
50.0 M
mají podobu palem, v delších stra
nách jich je šest a jsou kombinová36

Abúsír, pohled na komplex pyramid, zádušních a údolních chrámů, rekonstrukce
ny s dvojicí sloupů na kratších stranách. Byly
vysoké zhruba 6 m, nad nimi byla deska abaku,
která nesla granitové překlady. Nad granito
vými architrávy byly vápencové krycí desky.
Ještě jedna velmi důležitá novinka se tu obje
vila: architektonické řešení vstupního prostoru,
který rámuje vpadlé obdélné pole, v němž je
umístěna dvojice volných sloupů.
Nej větší pyramidou v tomto místě je py
ramida Neferirkarého, bratra Sahurého, která
má obdobnou velikost jako nejmenší z trojice
gízských pyramid, pyramida Menkaurova. Zá
kladna je vytvořena na rozloze 200 egyptských
loktů, což je asi 108 m. Výška dosahovala
72 m, přitom navíc byla vybudována v nejvyšším místě nekropole. Pyramida vznikala
před rokem 2426 před n. 1., ale nakonec nebyla
nikdy úplně dokončena. S překvapením bylo
zjištěno, že se pyramida začala budovat jako
šestistupňová, ale během stavby se tato archa
ická podoba změnila na hladkostěnnou stavbu.
Do smrti panovníka se nepodařilo vybudovat
ani údolní, ani zádušní chrám, který byl po
sléze ve spěchu dokončen napůl ze sušených
cihel, napůl z kamene.
Z hlediska architektonického vývoje je dů
ležitá i pyramida Raneferefa, která sice nebyla
dokončena vinou brzké faraónovy smrti, ale
u níž byla vybudována tzv. svatyně nože, místo
pro rituální porážku obětních zvířat. Skladištní

Abúsír, komplex Sahureho pyramidy, kolem
2440 před n. I.
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prostory, tvořící součást svaty
ně, byly klenuté.
Další a poslední pyrami
du v Abúsíru stavěl Niuserre
(Newoserré, Neuserre), mlad
ší bratr Raneferefa. Patří k ní
neobyčejně velký komplex
pohřebních chrámů a zalome
ná vyvýšená (a krytá) cesta
k údolnímu chrámu, obdobné
dispozice s chrámem Sahurého. Z vlastní pyramidy zůstaly
jen hromady suti; pohřební
komora má charakteristickou
nepravou klenbu. Pohřební
chrám měl na rozdíl od Sahurého jinak koncipované sloupy,
které zde dostaly formu svaz
kových papyrů. Sloupy byly
opět vytesány z růžového gra
nitu. Údolní chrám Nieserreho pyramidy má zajímavou
dispozici s čelním portikem.
Objevíme tu také šestistvoiový
sloup.
Na severním konci abúsírského areálu leží lokalita s pří
značným názvem Abú Guráb
(arabsky otec havranů), kde
se objevuje nový typ kultovní
stavby ve formě vysokého obe
lisku, představujícího sluneční
paprsek. Sluneční chrám zvaný
„Potěšení Réovo" nechal po
stavit po roce 2416 před n. 1.
Niuserre. Sestává opět z cha
rakteristické trojice staveb:
vlastního chrámu, vzestupné
cesty a údolního chrámu. Hor
ní svatyni tvořil otevřený dvůr
s obětním oltářem a mohutná
základna vysoká 20 m, na níž
spočíval obelisk, zakončený

Sluneční bárka

Abú Guráb, pohled na sluneč
ní chrám (rekonstrukce), axonomefrie (nahoře), půdorys
a řez (střední část/, půdorys
celého' komplexu

pyramidionem. Celkově stavba musela dosahovat výše kolem 56 m, z čehož vlastní obelisk či
nil asi 30 m. Vyvýšená (vzestupná) cesta spojovala v délce 112 m svatyni a údolní chrám, který
však má jinou dispozici než údolní chrám u Veserkafovy sluneční pyramidy. Podobá se více
údolním chrámům pyramid v Abúsíru a sloužil spíše jako monumentální vstupní portikus.
Nálezy papyrů v Abúsíru ve 2. polovině 20. století přispěly k poznání struktury pohřebišť.
Nebyla to jen města mrtvých, ztracená kdesi na okraji lidských sídlišť. Nekropole byly obydleny
a pečlivě střeženy, denně tu vykonávalo pracovní povinnosti mnoho služebníků. Nebyli to jen
stovky kněží, úředníci a řada řemeslníků, jež se starala o stavby, ale i řemeslníci a obchodníci,
kteří sloužili potřebám kněží a úředníků. Hlavní pracovní činnosti se ovšem pochopitelně
odvíjely především ve vztahu ke kultovní službě zemřelému panovníkovi (denní obětiny,
oslavy svátků).
Poslední panovníci V. a také faraóni ze VI. dynastie opět budovali své pohřební komplexy
v Sakkáře.
První přechodné období, Střední říše a druhé přechodné období
Na konci VI. dynastie prakticky zanikla moc faraónů v Dolním Egyptě v Mennoferu
(Memfisu) a nastala poměrně dlouhé období anarchie. Vymezeno je zhruba 200 lety (2180
až 1994 před n. 1.) a označováno je za tzv. přechodné období. V tomto období nevznikly
žádné pozoruhodnější stavby, které by měly vliv na vývoj architektury. Teprve s nástupem
XI. dynastie, poslední dynastie přechodného období, došlo k dalšímu rozkvětu. Někdy kolem
roku 2000 před n. 1. král Mentuhotep II. opět sjednotil obě země, a tak vytvořil jednotný
státní celek. Faraón pocházel z Vésetu (Théb) a jistě také proto začal vzrůstat význam tohoto
místa. Politické změny provázel i obrat náboženský. Dřívější takřka neomezené postavení
boha slunce Réa bylo již dříve zvikláno větší úctou k bohu Usírovi, což se projevilo i určitým
návratem k nejstarším kultům. Patrně i tato záležitost měla vliv na pohřební stavby.
Mentuhotep II. (2100-1955 před n. 1.) si nechal vybudovat na druhé, západní straně Nilu
proti Vésetu monumentální hrobku v Dér-el-Bahrí. Vytvořil tu terasovou stavbu s pilířovými
ochozy; dosud nevíme, zda na poslední a nejvyšší terase stála pyramida nebo mastaba, kterou
obklopovalo sloupoví. Kaple k uctívání panovníka již byla vytesána ve skále, také hrob se
nacházel v podzemní prostoře.
Střední říše je datována nástupem Amenemheta I. na trůn. Tento faraón, zakladatel XII. dy
nastie, kterou je vymezena Střední říše (1994 až 1797 před n. 1.), přemístil hlavní město z Vé
setu dále na sever, do nově vybudovaného města Ictauej. Leželo patrně někde v okolí dnešního

r-el-Bahrí, hrobka Mentuhotepa II., starší (vlevo) a mladší (vpravo) rekonstrukce
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Hawwára, pyramida Amenemheta III., asi 1842 až 1795 před n. I.,
XII. dynastie

Lištu, ale zatím se jeho
zbytky nepodařilo ob
jevit. Za XII. dynastií
se stavěly cihelné py
ramidy. Jejich vnitřm
substrukce byla vytvo
řena z kamene nebo
s využitím přírodního
podloží, plášť pak byl
vybudován z nepále
ných cihel a prostory
mezi substrukcí a pláš
těm vyplňoval písek
a suť. Cihelný plášť byl

na závěr prací ještě obložen vápencovými deskami a na vrchol byl osazen žulový pyramidion.
Pyramidy XII. dynastie se objevují v okolí dnešního Lištu.
Senusret I. nechal vybudovat po celé zemi mnoho chrámů. Mezi jeho nejznámější stavby
patří tzv. bílá kaple v Ammónově chrámu v Karnaku. Syn tohoto panovníka, Amenemhet II.
přenesl opět královské pohřebiště do Dášúru, kde si vybudoval cihlovou pyramidu. Zde byl také
později pohřben Senusret III. a rovněž Amenemhet III. tu postavil jednu ze svých dvou pyramid.
Syn a následovník Amenemheta II., Senusret II., ještě více upřednostňoval zemědělskou oblast
fajjúmské oázy. Svědčí o tom jeho pyramida postavená u Láhúnu, v jihovýchodní části Fajjúmu.
Tato pyramida byla vysoká 48 m. Ale Láhún ještě více proslavilo v oblasti stavitelství již zmíněné
město, vybudované podle předem vytvořeného plánu. Amenemhet III. si druhou pyramidu
postavil v Hawwáře. Je to opět tradiční cihlová pyramida obložená vápencovými deskami,
její výška dosáhla 58 m. Zcela neobvyklá byla ovšem pohřební komora v této pyramidě, která
byla vytesána do jednoho obrovského kusu kamene. Také zastropení této komory je jedinečné.
Plochý strop, který kryje komoru je odlehčen tradičními šikmými bloky kamene a dále nově
také klenbou z cihel. Nové dimense získal také zádušní chrám, zmíněný dokonce Hérodotem,
který jej přirovnal k labyrintu. Údajně zde bylo na tři
tisíce místností a chodeb; při archeologickém průzkumu
probíhajícím na konci 19. století se podařilo lokalizovat
chrám do plochy o velikosti 300 x 240 m. Samotná stavba
však téměř úplně zmizela, takže nemáme představu
o jejím architektonickém ztvárnění.

Lišt, pyramida Senusreta I.
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Smrtí Amenemheta IV. a jeho manželky Sebekneferu,
první právoplatné vládkyně, končí období Střední říše.
Přibližně po roce 1797 před n. 1. až do roku 1543
před n. 1. trvá tzv. druhé přechodné období, kdy se
vystřídala celá řada faraónů XIII. až XVII. dynastie. Ke
zhroucení Střední říše došlo především zásluhou nájezdu
semitských kmenů Hyksosů, přicházejících z arabských
pouští. Ovládli především úrodný Dolní Egypt, v jižně
položeném Vésetu nadále byli u moci faraóni, poplatní
ovšem Hyksosům. Konečně v roce 1543 před n. 1. se je
podařilo vypudit Ahmósovi, zakladateli XVIII. dynastie,
záp'adosemitské kmeny do Palestiny. Nastalo období
Nové říše.
' •

Nová říše
Znamenala opět rozkvět stavitelství a vůbec všech umění. Patrně zásluhou toho, že se
vítězství nad dobyvateli připisovalo bohům a nikoliv zbožštělému panovníkovi, byl větší důraz
v této době kladen na chrám, než na panovnické hroby. Opět se vrátil výraznější kulťboha Réa,
s nímž byl ztotožněn místní vesétský bůh Ammón, hlavní strůjce vítězství. Z Vésetu (Théb) se
stalo hlavní město opět sjednoceného Egypta.
•

•

Véseí (Théby, Město Ammónovo)
Patří k nejznámějším a nejbohatším archeologickým nalezištím světa. Leží 900 km jižně
od Káhiry, na východním břehu Nilu v místech dnešního moderního Luxoru. V době Nové
říše zde žilo na 50 000 obyvatel. Vznikly zde dva velkolepé chrámy v Karnaku a v Luxoru,
na západním břehu pak vyrostla obrovská nekropole, zabírající zhruba délku 10 km s tisíci
hroby a řadou pohřebních chrámů.
V oblasti západního břehu bylo prokopáno několik umělých kanálů, před pohřebními
chrámy vznikala malá přístaviště. Každý rok hrály zmíněné kanály významnou roli při
„Nádherné slavnosti údolí", která se konala ve druhém letním měsíci. Sochy bohů a faraóna
byly v průvodu vezeny od kultovních chrámů na východním břehu ke všem zádušním
(pamětním) chrámům na západním břehu. Přestože se jednalo o uctívání mrtvých, měly tyto
dny spíše radostnou náladu, hovoří se o dnech plných hudby a tance, lidé navštěvovali hroby
svých předků a hodovali zde („s nimi").
V Nové říši došlo k úplnému oddělení vlastního pohřebního místa od vzpomínkových
(zádušních) chrámů. Zádušní chrámy byly obdařeny pozemky, pracovní silou, minerálním
bohatstvím a Četnými dalšími statky. Skladiště pamětního chrámu Ramesse údajně mohla
uskladnit obilí pro zhruba 3400 rodin.
Hlavním pohřebištěm vésetských panovníků bylo tzv. Údolí králů, ležící na západ od Vé
setu. Zde vznikla celá řada skalních hrobek. Údolí králů leží na severním úpatí hory Kum
(arabsky roh), která tak trochu samo připomíná pyramidu. Toto místo bylo patrně zvoleno
také pro poměrně nesnadnou dostupnost a k tomu dobře kontrolovatelnou. Objeveno zde bylo
62 hrobů, z nichž asi polovina byla určena faraónům, dalších 80 menších hrobek bylo odkryto
v jižněji položeném údolí (zv. Údolí královen), a ty byly určeny pro manželky faraónů a pro
vysoké úředníky. Hned jak panovník usedl na trůn, začal se stavbou své hrobky. Jako pohřebiště
sloužilo Údolí králů velmi dlouho. Jedinou výjimkou bylo krátké období vlády náboženského
reformátora Achnatona, kdy se hlavní město i pohřebiště přesunulo do Amarny. S největší prav
děpodobností se v Údolí králů začalo s pohřby za Amenhotep I. z XVIII. dynastie a přestalo se
až za Ptolemaiovou, kdy Théby klesly na úroveň provinčních měst.
Rozvrh královského hrobu zahrnoval následující oddíly: schodiště, sestupnou chodbu,
vestibul (předsíň), síň se sarkofágem („zlatou síň"). Během existence Nové říše došlo také
k velkému pokroku v balzamování. To se odehrávalo ve zvláštním prostoru nazývaném wabet
(čisté místo) nebo per nefér (dům balzamování). Hroby po uzavření nebyly přístupné, dokon
ce i celé území bylo střeženou zakázanou zónou. Zádušní modlitby za zemřelé se odehrávaly
v pamětních (zádušních) chrámech, označovaných za Chrámy miliónů let. Vstupy hrobek byly
uzavřené a strážci kontrolovali neporušenost pečetí. Vykrádání hrobek nebylo žádnou novou
záležitostí. Již stavitelé pyramid, stejně jako zřizovatelé skalních hrobů, proto vytvářeli nejruznější zábrany, aby vyloupení zamezili. Dokonce šli tak daleko, že instalovali v „pohřební"
místnosti i „vykradený" hrob. V jeden čas se kněží rozhodli přesunout hroby na nové místo po
blíž chrámu v Dér el-Bahrí, kde zůstaly neporušeny po 2000 let, nezbyly objeveny v roce 1881
lupiči. V roce 1922 se podařilo nalézt jediný nevyloupený faraónský hrob v Údolí králů, jež
patřil takřka neznámému faraónu, který vládl pouhých devět let, Tutanchamonovi. Jeho objev
patřil tehdy k prvořadým senzacím. .
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Dér el-Bahrí
Na západním břehu Nilu, naproti Vésetu, začal postupně vznikat rozlehlý areál s uzavřenými
pamětními chrámy. Nejstarší stavbou toho druhu byl již zmíněný chrám Mentuhotepův,
vybudovaný ještě panovníkem XI. dynastie (2100-1955 před n. 1.) Ve středu tohoto komplexu
stávala patrně mastaba nebo malá pyramida, kterou obklopovalo sloupoví. Hned v sousedství
si nechala královna Hatšepsoweta (Hatšepsuta) (1473-1458 před n. 1.) vybudovat tzv. severní
klášter, džeser-džeser. Stavbu jistě inspiroval předchozí chrám Mentuhotepa, ale byla pojata
více velkoryse. Je rozlehlejší a od počátku byla budována jen z kamene, z vápence. Vytvořena
byla nová dispozice, která není sledem dvorů a vstupů jako jiné chrámy, ale sestává z pilířových
teras ve stoupajícím uspořádání. To nakonec umožnil i terén, jež byl pro stavbu vybrán. „Kaple"
jsou již vyhloubeny ve skále. Autorem tohoto komplexu byl Senenmút (Senmut), druhý
legendární architekt. Při stavbě byly použity usiriovské pilíře, sfingy u přístupové cesty, snad
zobrazují samotnou královnu. Součástí komplexu měl být nepochybně také údolní chrám, který
ale nebyl nikdy dokončen. Stavba trvala patnáct let, ale Thutmose III. (1479-1425 před n. 1.)
po smrti své nevlastní matky nařídil zničení komplexu.

Dér-el-Bahrí, chrám Hatšpsuty, 1490 až 1468 před n. I. Nahoře dnešní částečně rekonstruo
vaný stav, dole půdorys

Na stavbu Hatšepsutina chrámu na západním břehu navázala celá řada chrámů, které sami
Egypťané nazvali „Chrámy miliónů leť' a které někdy označujeme také jako zádušní chrámy.
TQ však není přesné označení, protože na rozdíl od zádušních chrámů u pyramid, sloužily
tyto stavby již za faraónova života a souvisely s kultem zbožtělého panovníka, syna božího.
Jejich západovýchodní orientace odpovídala dráze slunce, průčelím se chrámy obracely
k životadárnému Nilu.
Blíže k Nilu na jeho západním břehu si nechal postavit pamětní chrám Amenhotep III.
(1391-1353 před n. 1.), z něhož se ale zachovaly pouze dvě kolosální sochy, tzv. Memnonovy
kolosy. Na výšku měří 23 m. Chrám byl prý vybudován většinou již jen z nepálených cihel
a na špatném podloží. Již během vlády XIX. dynastie došlo k jeho zničení a v ptolemaiovském
období jej zakryl hustý porost akácií. V době svého založení byl tento chrám zřejmě
nejrozsáhlejší náboženskou stavbou, rozkládal se na ploše 350 000 m2 (jindy je uváděno
385 000 m2, což odpovídá ploše o rozměrech 700 x 550 m). Tvrdí se, že umístění chrámu
v záplavové oblasti bylo symbolické. Všechny jeho části, s výjimkou vnitřní svatyně, zaplavila
voda a znovuobjevení chrámu po povodni symbolizovalo znovuzrození a řád. Této teorii však
odporuje materiál, z kterého byl chrám údajně vybudován - nepálené cihly vodě nemohly
odolat. Ovšem nápis z chrámu hovoří jinak: Amenhotep III. chrám „vytvořil jako památník
pro otce Ammóna, pána na trůnu dvou zemí, pro něhož zbudoval nádherný chrám napravo
od Vésetu; pevnost věčnosti z dobrého bílého pískovce - celou zdobenou zlatem".
El-Kurna
Dále po proudu Nilu přímo naproti Karnaku stojí nejseverněji položený Pamětní chrám Setchiho I (1306-1290 před n. 1.), druhého krále XIX. dynastie. K Nilu se chrám otáčel i vstupem.
Uzavírá jej cihelná zeď, cihelné byly i další stavby komplexu s výjimkou vlastního chrámu s pylony a hypostylem. Hypostyl má
sloupy v podobě papyru, po jeho
stranách je celkem šest kaplí, tri na
severu a tři na jihu. Dvě místnosti
na východě sloužily jako průcho
dy do dalších prostor. Vlastní sva
tyně je vyvýšena, snad proto, že
asi představuje původní pahrbek,
který se vynořil z pra vodstva boha
Nuna na úsvitu stvoření. Hypostyl
a jeho florální dekor jsou pak upo
mínkou na bažinu s rákosy, které
tvořily okolí prvotního ostrova.
V koncové části za hypostylem
ne nalézají tři portály vedoucí do
kaplí posvátných bárek vésetské
triády. Největší je kaple Ammó
na (Amenrea), dále Nut (Mut)
a Chonsua. Zde byly uloženy
lodě během „Nádherné slavnosti
údolí". Pokud se prošlo Amenreovou kaplí, vstoupilo se do síně se
čtyřmi čtyřbokými pilíři. V zadní
stěně této místnosti byl magický
(slepý) portál, jímž králova duše

L pylon

El-Kurna, pamětní chrám Setchiho /., 1306 až 1290
před n. I.
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ka vstupovala z onoho světa do dnešního.
Na severní straně chrámu byl vytvořen „sluneční dvůr", zasvěcený bohu Re. V jeho středu
stál obětní stůl ve tvaru podia, portikus o deseti sloupech již zanikl. Takové „sluneční dvory"
byly typické pro všechny pamětní chrámy v západním Vésetu. Dvory ležely na severní straně,
aby byly blíže k Heliopoli, sídlu boha Re. Na severní straně ve větší vzdálenosti od chrámu
a za oddělující zdí stála skladiště z nepálených cihel.
Na jižní straně je několik pamětních síní Ramesse I., který si nestačil vybudovat vlastní
chrám. Setchi mu proto věnoval tyto prostory, které posléze nechal vyzdobit až jeho syn
Ramesse II. Také zde jsou v jedné kapli magické dveře. Za prostorem vlastního chrámu leží na
jižní straně posvátné jezírko se stoupající přístupovou rampou. Sloužilo k rituálnímu omývání
před posvátnými obřady.
Také zde bylo použito pylonů v průčelí, které vstup monumentalizují. Tento prvek se patr
ně poprvé objevil u chrámu v Karnaku (viz dále). Novinkou je zde ale především symbolický
královský palác, který sice mohl být již součástí Pamětního chrámu Amenhotepa III., ale
po němž se nezachovala ani stopa. Tyto miniaturní královské paláce hrály zásadní úlohu v pa
mětních chrámech, neboť měly magickou funkci a byly předurčeny k pobývání panovníkovy
duše po smrti. Ještě za života sloužil palác s oknem „zjevování se" faraónovi, aby zde zdravil
zástupy dvořanů. Dispozice se v malém podobala královskému paláci, za sloupovým sálem byl
trůnní sál se stropem na čtyřech sloupech, vedlejší místnosti sloužily jako ložnice a koupelna;
bylo zde i skladiště. Obdobně
disponované „královské palá
ce" se pak objevují ve stejné
pozici ve většině pamětních
chrámů. Byly umístěny po
jižní straně prvního, veřejně
přístupného nádvoří.
Chrám Ramesse II. (12901224 před n. 1.), který již
Champollion pojmenoval Ramesseum, dříve označované
také jako „hrobka Osymandiova", má klasickou chrá
movou dispozici. Je obdobou
kultovních chrámů na druhém
břehu Nilu, ve Vésetu, ale
tento chrám byl určen za stá
nek pro zbožtělého faraóna.
Chrám obklopuje impozantní
soubor cihelných skladišť.
Vlastní stavba tvoří dvojice
nádvoří a velká sloupová síň,
která prochází třemi předsíně
mi (síní bárek, bezejmennou
síní a síní litanif) do svatyně
zasvěcené bohu Ammónovi.
50 M
Ramesšeum, pamětní chrám Ramesse II., J290-1224 před
n. l.,vlevo dole je královský palýc, vpravo chrám Setchiho I.
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Vedle vlastního chrámu
zde bylo poprvé „mamisi"
(malý
chrám,
-„místo
zrozeni"),' přístavní zařízení

Ramesseum, pamětní chrám Ramesse II., 1290-1224 před n. I, současný stav, hypostyl
a posvátné jezero. Původně bylo součástí Ramessea ještě kaple, sluneční komplex a také
knihovna. Na jihu lze pozorovat pozůstatky symbolického královského paláce, i zde byl otvor
- „okno zjevování se".

Medinet-Habu, pamětní chrám Ramesse III., 1194 až 1163 před n. I.
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Medínet Hábu (Medínit Habu).
Sídlištní a pohřební celek, kde
nejstarší stavbou byl chrám postavený
královnou Hatšepsut a Thutmosem
III. Stavebníci chrám zasvětili Ammónovi. Za tímto chrámem stojí pohřební
chrám Ramesse III. (1194-1163 před
n. 1.), větší napodobenina Ramessea.
Navíc patří tento chrám k nejlépe za
chovaným. Rozdílem od předešlých
staveb je dvojí ohradní zeď, ve vnější
je pak nad vstupem ještě umístěna věž
Migdol, která měla rituální ochrannou
funkci. Pylony chrámu opět slouží
jako „propagační panely" se zásluž
nými činy panovníka. I zde se zacho
valy zbytky miniaturního královského
paláce, který však má lehce pozměně
nou dispozici. Kolem celého chrámu
jsou dobře patrné zbytky skladišť a
zásobáren.

Médinet Habu, pamětní chrám Ramesse III.,
1194 aU163 před n. I.

Karnak
Na východním břehu Nilu, ve Vésetu, postupně vznikal chrám, který nabýval obrovských
rozměrů díky tomu, že každý další panovník přidával k základnímu jádru nové detaily či
dokonce větší celky. Na rozdíl od pohřebních chrámů, které vlastně vznikaly v jediném časovém
úseku, jsou chrámové stavby často výsledkem dlouhého stavebního vývoje. Chrám v Karnaku
i v Luxoru byl zasvěcen předně městskému bohu Ammónovi, ztotožněného se stvořitelem a
bohem slunce Réem. Vedle Ammóna zde byla rovněž svatyně jeho manželky Nut (Mut) a syna,
měsíčního boha Chonsua. Oba vésetské chrámy vzájemně spojovala široká cesta a v sousedství
se rozkládalo velkolepé „stobranné město" Véset. Neustále přibývající stavby znesnadňují
poznání nejstaršího chrámu, původní podoby svatyně, která pak byla vzorem i pro další
náboženské stavby. Ani dnešní terminologie neodpovídá, stejně jako u pyramid, původnímu
egyptskému pojmenování. Vychází z popisu Hérodota a Strabóna, takže pro jednotlivé části
jsou dnes užívány řecké výrazy pylon, hypostyl a obelisk.

Dispozice egyptského chrámu je ovšem založena na tradici, která se ostatně v egyptské
architektuře udržovala velmi dlouho, což souvisí s nepříliš se měnícími náboženskými
představami. Chrám v Karnaku přináší vzorový příklad egyptského chrámu, který sestával
z těchto základních'častí:
K objektu vedla archiíektonizovaná přístupová cesta (cesta bohů) vroubená sfingami.
Zakončena byla dvojicí obelisků, jejichž vrcholků se měly dotknout první paprsky vycházejícího
slunce. Cesta pak návštěvníka přiváděla k prvnímu pylonu, monumentálně utvářenému vstupu,
jehož branou se vešlo do prvního nádvoří, které bylo přístupné všemu lidu. Z prvního nádvoří
se vcházelo do sálu určeného k obřadům. Sál, nesoucí řecký název hypostyl (podle sloupové
architektury), měl vyvýšenou podlahu. V pozadí sloupového sálu se otevíral naos (řecké
označení lodi a svatyně) - vlastní posvátné místo, svatostánek. Toto místo bylo vyhrazeno
pouze panovníkovi či kněžím. Následovalo druhé nádvoří, na jehož konci byly již jen vedlejší
budovy, sklady a byty strážců svatyně. Celý areál obklopovala a uzavírala dvojitá zeď ve tvaru
obdélníka.
Pylon.
Pylon je triumfální bránou s dvojicí „věží"
po stranách. Měl dekorativní účel, sloužil
především k upozornění na tvůrce chrámu,
na faraóna a na jeho hrdinské činy. Předsta
voval tak v zahloubeném a kolorovaném reli
éfu většinou faraóna jako vítěze nad nepřáteli
Egypta. Faraón navíc býval zobrazen před
pylonem po obou stranách vstupu ve formě
kolosálních soch. Často byly před vstupem
vztyčeny obelisky, které někdy nahradily
volné sloupy. Byly zde dále výžlabky pro
stožáry s praporci. Pylon měl v egyptské ar
chitektuře takřka ustálenou podobu, která se
proměnila až v poslední fázi. Pyramidálně se
zužující pylony ukončovala římsa, která také
završovala vchod vložený mezi nimi. Ta měla
specifickou podobu a tvar v podobě lysis, čle
nilo ji glyfování.
Nádvoří.
Veřejný prostor nádvoří nebyl vždy
lemován sloupořadím po obvodu. Sloupy
také nutně nemusely být vždy stejného řádu.
Hypostylos.
Sloupová síň, která byla osvětlena shora
„basilikálním systémem". Rady sloupů roz
dělovaly sál do několika lodí, střední sloupy
byly zpravidla vyšší a stěna převýšené lodě
byla vyplněna kamennou mříží, přes něž
dopadaly rozptýlené paprsky, které spoře
osvětlovaly sloupovou síň relativně měkkým
světlem. Velký hypostylos v Karnaku je nejvetším sálem s kamenným stropem na světě,
má rozměry 152 x 51 m (jindy je uváděno
103 x 52), strop nesou 134 sloupy. Jen pro

Karnak, 8. pylon

Karnak, hypostyl
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Karnak, půdorys ústředního areálu (nahoře); Karnak, rekonstrukce chrámu Chonsua (dole)
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představu velikosti je třeba zdůraznit, že do půdorysu karnackého hypostylu by se vešla gotická
katedrála.
•
Svatyně.
Vlastní svatyně v Karnaku se nachází až za dalším nádvořím. Směrem do nitra chrámu vlast
ně docházelo k úbytku velikosti jednotlivých prostor, zmenšovala se velikost sálů a snižoval
se strop. Naopak se stoupalo stále výše a do stále temnějších a tajemnějších prostor. Svatyní
mohlo být několik.
Vedle těchto základních prostor však u chrámu nesměly chybět ani různé studny, nilometr
(stupnice výšky hladiny Nilu) či posvátné jezírko k rituální očistě kněží. Mohly zde být i svaty
ně dalších bohů. Karnacký komplex leží severně od moderního Luxoru. V období Nové říše byl
chrám v Karnaku nejvýznamnějším náboženským centrem Egypta. Jeho budování probíhalo
v několika staletích a takřka všichni panovníci přidávali další a další objekty, takže skladba
karnackého Ammónova chrámu je dnes poměrně dost nepravidelná. Základem je jádro vybudo
vané ze Střední říše, z něhož se dnes zachovaly jen obrysy základů, pocházejí z doby Senusreta
I. (1962-1928 před n. 1.). Chrám pak byl rozšiřován ve směru dvou os, nově přibývaly přede
vším pylony, takže jich nakonec bylo vybudováno deset. 4. a 6. pylon a mezi nimi i sloupovou
síň nechal postavit Thutmose I. (1504-1492 před n. 1.) , před 1. pylonem vztyčil dva obelisky.
Hatšepsut a Thutmose III. připojili další posvátné místnosti, především známou červenou kapli
s posvátnou bárkou pro převážení Ammónovy sochy. 5. pylon stavěl Thutmose III. (před 1425
před n. 1.), spolu s Hatšepsut asi vybudovalo i 7. a 8. pylon. Thutmose III. postavil rovněž
Achmenu, kapli, respektive sloupovou síň určenou kultu zbožštěného krále, jako projev boha
Ammóna. 3. pylon stavěl Amenhotep III. (1391 1353 před n. 1.), který začal i s budováním
10. pylonu. Tento pylon nakonec dohotovil Haremheb (1319-1307 před n. 1.), který rovněž
vztyčil 2. a 9. pylon. Sloupovou síň (vlastní hypostyl) postavil některý z Ramessovců (po 1307
před n. 1.) z XIX. nebo XX. dynastie. Ramesse III. postavil Chonsuův chrám (chrám
Ramesse III.), zasvěcený bohu, který byl
synem Ammóna a Nut (Mut). Taharkův pa
vilon pochází až z XXV. dynastie (690-664
před n. 1.). Vedle toho nechal Taharka vy
budovat ještě posvátnou budovu v blízkosti
jezera. Nakonec za XXX. dynastie v letech
380-343 před n. 1. došlo k vybudování ci
helné zdi kolem celého okrsku. Ve stejné
době vznikl ještě 1. pylon. I za Ptolemaiov
ou se zde stavělo, nejvýraznější stavbou byl
tzv. Moncuův chrám, komplex věnovaný
božskému válečníkovi. Jižně od něho je
chrámek bohyně Nut, ženy Ammónovy,
který však vznikl již za Amenhotepa III
(1391-1353).
Luxor
Město, které zde ve starověku stálo, je
dnes de facto pohřebeno v rámci moder
ního Luxoru. Jeho jmény vzniklo zkomo
lením arabského al-Uksúr, z latinského
castra. Zachovaly se zde ovšem významné
chrámové soubory - Karnak na severu a

Luxor, půdorys areálu
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Luxor, chrám Amona, Nut (Mut) a Chonsua, vnitřní dvůr, pohled od severovýchodu, 14031365 před n. I.
na jihu Luxor. Zdejší chrám založil Amenhotep III, posléze byl rozšiřován za Tutanchamona
a za Ramesse II. Stavba souvisela se stejně zasvěceným chrámem v Karnaku nejen fyzicky
- spojovací cestou - ale také obřadem. O slavnostech Opet byla socha Ammónova převážena
na obřadní bárce z Karnaku do Luxoru (původně se chodilo procesím po souši).
Nejstarší chrám tvořil velký dvůr s dvojitým sloupovím, které ústilo do předsíně (pronaos),
jejíž strop vynášelo 32 sloupů ve tvaru papyru. Následovala síň se sloupy, kde kromě obětí
byly uchovávány i posvátné Ammónovy bárky. Po stranách byly navíc dvě svatyně pro bárky
Nut (Mut) a Chonsua s postranními přístavky. Následovaly další prostory, příčná sloupová síň,
svatyně a tři kaple. Tutanchamon chrám rozšířil před vstupem o impozantní kolonádu s dvojitou
řadou sedmi sloupů se zvonovitými papyromorfními hlavicemi. Ramesse II. chrám dále rozšířil
dalším vstupním nádvořím s dvojitou řadou sloupů a soch krále. Vstup chránily monumentální
pylony s obelisky, ale západní obelisk byl v roce 1836 převezen do Paříže, kde tvoří ústřední
motiv Pláce de la Concorde.

Nubijské chrámy
Nubií se označuje oblast, jižně od prvního
nilského kataraktu. Chrámy (a také opevňovací body) zde vznikaly v důsledku expanze
egyptské moci dále na jih. Během Staré říše
nebyla oblast vojensky ovládána, moc Egyp
ta se zde omezovala na občasné vojenské
a obchodní výpravy. V období Střední říše
bylo území pod přímou vojenskou kontro
lou Egypta a za Nové říše došlo k rozšíření
egyptského panství až ke čtvrtému kataraktu.
Zde vznikající svatyně nebyly zasvěceny jen
egyptským, ale i místním nubijským bohům.
Nubijci nakonec ale sami v 8. století před n. 1.
Egypt ovládli a založili zde XXV. dynastii.

vsíupm síň

ílruhý hyposty!

severní
kaple

Chrám Wádí es-Sebú vznikl v místě záto
pové oblasti asuánské přehrady a při jejím na
puštění byl přemístěn na nové místo. Chrám
postavil Ramesse II. nedaleko starší stavby Amenhotepa III. a zasvětil ho Ammónovi a Reharachtejovi. Vstupní pylony jsou vysoké 20 m. První nádvoří chrámu lemují po obou stranách portiky
s pěti pilíři, tzv. Usírovými pilíři. Před pilíře jsou totiž přesazeny sochy faraóna, zobrazeného
v podobě boha Usíra. Přístupovou cestu lemovaly sfingy, jejichž hlavy měly podobu Ramesse
II. Také největší z nubijských chrámů, skalní (speos) chrám v Abú Sinibeiu nechal vybudovat
Ramesse II (1290-1224 před n. 1.). Je rovněž věnován samotnému faraónovi a vstup lemují
čtyři kolosální sochy, představující faraóna. Monumentální průčelí chrámu, vysekané ze skály,
probíhá v šíři 38
m a je vysoké
33 m. Již během
vlády Ramesse II.
se zřítil druhý
kolos zleva, snad
v důsledku zemětřesení, takže
již od starověku
jě"pručelí poško
zené. Přestože se
jedná o skalní
chrám, měl ob
dobnou dispozici
5
normálními
chrámy. První síň
vytvořila „slou
pové
nádvoří",
obklopení
usírpvskými sloupy
s podobou Ra
desse II. Z boč
ních prostoru se
dalo vejít do dal-
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Abú Simbel, skalní chrám Ramesse II., 1290-1224 před n. I, půdorys
(nahoře) a kresba D. Robertse z roku 1836 (dole)
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ších místností, jež se používaly ke skladování chrámového nábytku a kultovních předmětů.
Druhá sloupová síň, hypostyl, je mnohem menší. Dalším prostorem je již vlastní svatyně, ležící
až za podélně disponovanou předsíní. Na ploše 7 m hluboké a 4 m vysoké je čtveřice sedících
soch bohů: Amenrea, Harmacheta, Ptaha a Ramesse II.
Protože chrám by se při napuštění Asuánské přehrady dostal pod vodou, byl rozřezán na vel
ké kamenné bloky a přemístěn. Slavnostně otevřen byl chrám, vestavěný do umělého kopce,
v září roku 1968. Stejný osud postihl i druhý tzv. Malý chrám v Abú Simbel, který byl postaven
severně od velkého a patřil královně Nefertari. Zasvěcen byl ovšem bohyni Hathor - sochy
v průčelí tak představují Ramesse II. a Nefertari jako bohyni Hathor. Nefertari je zobrazena,
proti dobovým zvyklostem, prakticky stejně vysoká jako faraón. Ukazuje to na významné po
stavení královny jako spoluvladařky.
Třetí přechodné období
Začalo po smrti posledního Ramessovce, Ramesse XI. a patří XXI. až XXIV. dynastii. Při
neslo faktický rozpad říše, neboť faraón ve skutečnosti ovládal pouze deltu Nilu, zatímco střed
ní a horní Egypt byly v rukách Ammónových kněží v Karnaku. Sídelním městem panovníků se
stal Džanet (řecky Tanis), kde byl vedle svatyní také postaven velkolepý královský palác. Krá
lovské pohřebiště, vzhledem na topografii místa, bylo vybudováno přímo u sakrálního okrsku,
uvnitř chrámového areálu. Pohřební prostory se velmi lišily od předešlých, jednalo se o pod
zemní prostory překryté kamennou deskou. Jejich velikost jen výjimečně dosahovala rozměrů
20 x 12 m. Novým přínosem tohoto období byly výplňové stěny mezi sloupy u nádvoří. Jedním
z prvních příkladů je chrámek El Hibe, který začal budovat Šešonk I. z XXII. dynastie.
Architektura pozdní doby.
Doba od nástupu XXV. dynastie až do dobytí Egypta Alexandrem Makedonským je nazývána
pozdní. Egypt se dostal pod nadvládu panovníků cizího původu, počínaje libyjskou dynastií
a konče řeckými Ptolemaiovci. Nejvýznamnější byla XXVI. dynastie, tzv. sajská, nazvaná
podle sídelního města v Sajích (egyptsky Sav), jejíž období je také někdy označováno za období
„sajské renesance". Za nich lze rozeznat úmyslnou archaizaci architektonického projevu, revi val
umění Staré říše. Ale nejen uměni, ale i politického zřízení. Nej významnějšími panovníky byl
Psammetik I. a zvláště Neko II., za něhož proniká do Egypta řecký vliv. Způsobeno to bylo
spojenectvím s Reky proti stejnému nebezpečí, jaké pro ně představovala novobabylonská
říše. Neko II. také nechal prokopat vodní kanál, který poprvé spojil Středozemní a Rudé moře,
respektive Nil s Velkým Hořkým jezerem.
Po bitvě u Pelusia, kdy Kambúdžijova (Kambýsova) armáda porazila Psammtéka III. roku
525 před n. 1. se Egypt dostal pod přímou perskou nadvládu a XXVII. dynastie se shoduje
s vládci Persie, se slavnými Achajmenovci. V roce 332 před n. 1. však Peršany porazil Alexandr
Veliký a tím nastává řecké období.
Řecká doba.
Zakladatelem nové panovnické rodiny byl Ptolemaios Lagos, jeden z vojevůdců Alexandra
Velikého. Tehdy byla založena v deltě Nilu Alexandrie. Ptolemaiovské období skončilo
v roce 30 před n. 1. smrtí královny Kleopatry, poražené Římany (Oktaviánus) v bitvě u Aktia.
Jestliže Ptolemaiovci se považovali za legitimní nástupce faraónů a dodržovali egyptské
zvyklosti i umělecké formy, za Římanů se situace radikálně změnila. Ptolemaiovská architektura
je přes některé řecké detaily stále osobitně egyptská, římská již přináší do egyptského prostřední
nový evropský styl.
»
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PiIak(FíIé)
Ostrov se souborem staveb určených kultu patřil k nejznámějším příkladům ptolemaiov52

Milé, pohled na komplex s tzv. Traianovým kioskem v popředí
ského umění v Egyptě. Poloha ostrova
na núbíjském území, na prvním nilském
kataraktu, znamenala každoroční zato
pení ostrova vodami přehrady. Proto byl
komplex přemístěn na ostrůvek Agilkija.
Jednotlivé díly byly v roce 1972 rozebrá
ny a postupně odvezeny mimo zátopovou
oblast. Všechny práce byly ukončeny
v roce 1980. Původní komplex byl ur
čen kultu bohyně Eset. První záznamy
o jejím uctívání na ostrově pocházejí již
z doby vlády Psammetika II. z XXVI.
dynastie (6. století před n. 1.). Tehdy zde
vznikl zřejmě první chrámek, rozšířený
za Amhose (ze stejné dynastie) a opě
tovně po dalších stoletích Nachtnebefem
ze XXX. dynastie (4. století před n. 1.).
Ten také nechal vybudovat portál, který
se později stal součástí pylonu. Stejně
tak přikázal postavit (nikdy pak nedo
končený) pavilon na jižní straně ostrova.
Velký chrám na ostrově ale pochází až
z doby panování Ptolemaia II. Filadelfa
(3. století před n. 1.). V chrámu, který byl
postaven v tradiční egyptské podobě, lze
rozpoznat i vlivy soudobé řecké (helénistické) architektury.
Chrám má dvojitý monumentální
vstup lemovaný pylony, osa obou vchodů
ale není společná, takže stavba je velmi
asymetricky koncipovaná. Nevznikala
ani v jedné stavební etapě, přední pylon

je mladší, pochází až z doby Ptolemaia XII. (81 - 51 před n. 1.). Přední pylon je jistě zajímavý
i tím, že vstup jimi nevede jen uprostřed, ale menší vstupní portály jsou prolomeny i do křídel
pylonů. První nádvoří chrámu se rozevírá po západní straně, aby zde bylo dostatek místa pro
chrám mamisi, tzn. pro Dům zrození. Ten měl překvapivě spíše řecké než egyptské půdorysné
řešení. Východní stranu ohraničuje portikus, kterým lze vstoupit do chrámových přístavků.
Na druhý pylon navazuje menší nádvoří, sloupová předsíň. Střechu nesou dvě čtveřice sloupů.
Dvěma předsíněmi se prochází do svatyně o třech celách. Architektonicky výrazný Traianův
kiosk pochází až z doby římské nadvlády (vznikal po roce 105 n. 1.). Bylo zde užito pozdního
principu výplňových zdí mezi sloupy a samy sloupy mají deformované abaky v podobě vyso
kých hranolů. Z „pozdní doby" je i tento motiv, který byl použit i v samotné Filé na stavbách
Nechtnebefa.
Horův chrám v Behdet (Edfú) je příkladem zájmu řecké dynastie o egyptskou tradici.

\ 10 m

Edfií; Horův chrám, 80-51 před n.
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vstupnípylony

Po Abú Sirabelu vznikl za Ptolemaiovou
druhý největší nubíjský chrám v Kalabše.
Zasvěcen byl místnímu bohu Mandulidovi.
Za Augusta byl Římany přestavěn. V letech
1961-63 byl rozebrán a znovu postaven na 40
km vzdáleném místě. Celní stěna chrámové
ho hypostylu vychází z architektury pozdní
doby. Do zhruba poloviny výšky sloupů
jsou vyzdviženy výplňové zdi s mohutně
vysazenou římsou a rámovanými poli. Hathořin chrám v Tentóře (Dendera) vznikal
za posledních Ptolemaiovou a v době římské
nadvlády v letech 14-37 n. 1. Hlavice s Hathořinými portréty, jejíž účes odpovídá módě
XII. dynastie, ukazují na tradicionalismus
(úmyslný) egyptské architektury. Do pozdní
doby patří výplňové zdi a vysoké hranolové
abaky nad hlavicemi, které připomínají ob
dobné řešení Traiánova kiosku ve Filé.
Až do doby římské nadvlády spadá
výstavba chrámu v Esně (lunit) vznikající
50 km jižně od Luxoru na levém břehu
Nilu. Byl zde především uctíván bůh
Chnum, božský hrnčíř s beraní hlavou. Již
za Ptolemaiovou ve 2. století před n. 1. zde
byl vybudován chrám, který byl přestavěn
za vlády císařů Claudia a Ti ta v 1. století n. 1.
Dodnes se z něho zachovala hypostylová síň,
kde sloupy uprostřed nejsou převýšené a čelní
stěna má vyzdívky mezi sloupy.

-

\ 20 M

Dendera, chrám bohyně Háthor, 14 až 37n. I.
Dendera, průčelí hypostylu Háthořina chrá
mu, sloupy s \ryzdívkami a vysokými abaky

MEZOPOTÁMIE
Proti etnicky téměř jednotnému Egyptu, byla situace v Mezopotámii podstatně složitější,
na dlouhodobé genesi se podílelo postupně několik etnických skupin, z nichž hlavní byli
u
Sumerové (jejichž řeč, kterou se podařilo rozluštit, nelze přiřadit k' žádným známým jazykům),
semitští akkadové a Indoevropané, zastoupení Chetity. Úrodná území mezi dvěma řekami, kte

ré také dalo oblasti název (mesopotamoi je řecké slovo pro meziříčí), lákaly neustále kočovné
kmeny k plenění a zemědělce putující za úrodnou půdou k usazení. Eufrat a Tigris se stejně jako
Nil každoročně rozvodňovaly a záplavy přinášely úrodné bahno. Je proto možné předpokládat,
že zde vznikala zemědělská společnost současně s nilským povodím. Bible, a dosud i někteří
badatelé, dokonce považovala Mezopotámii za kolébku světových dějin. Abraham (a s ním
i celý izraelský národ) ostatně pocházel podle bible z Uru. Z bible známe potopu, zapříčiněnou
právě oběma řekami, známe „Babylónskou věž" a zmatení jazyků. V bibli se zmiňují města
Ninive i Babylón, vedle řady dalších míst. Již před potopou zde v mnoha místech vládli králo
vé, z nichž nejznámější je Gilgameš, nepochybně i zásluhou zachovaného eposu, jenž o něm
vypráví.
Protože na rozdíl od Egypta se v Mezopotámii nestavěly kamenné pyramidy, které by vi
ditelně upozorňovaly na zaniklou civilizaci, došlo k průzkumu starověké Mezopotámie až po
roce 1843 a teprve v roce 1889 byl objeven historický Babylón (Ur již před tím). Muzeum
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v Louvrů otevřelo v roce 1847 expozici asyrských památek, o rok později i Britské muzeum.
Větší státní celky vznikaly také v této oblasti postupným podmaňováním samostatných
městských států. Patrně s příchodem Sumerů se objevuje někdy kolem roku 3200 před n. 1.
písmo, zprvu obrázkové, posléze klínové. Pro dějiny architektury má význam následující
základní historické členění, vázající se k mezopotamské historii:
Protohistorické období
Do tohoto období spadají nejstarší nálezy z Chassúny (odkryto 1943) v severní části území,
které dokazují existenci poměrně vyspělé kultury zemědělského obyvatelstva v 5. tisíciletí před
n. 1. (zvláštní význam má tzv. Chassúnská keramika a Súzský styl). V této době, patrně někdy
kolem 4500 před n. 1., došlo k založení města Ur. Prvním chrámem tohoto období, který je
považován za vůbec prvním doloženým sakrálním objektem světa, je stavba v Eridu. Sakrální
objekt zde byl v osmnácti fázích přestavován stále na stejném místě. Chrám ve vrstvě XVI,
který vznikl v 5. tisíciletí před n. 1., se podařilo částečně rekonstruovat. Dispozice je nanejvýše
zajímavá - obsahuje vlastně loď a zúžené presbyterium, vchod do vnitřního prostoru je umístěn
asymetricky.
Sumerové.
Příchod Sumerů do Mezopotámie lze zhruba zařadit mezi léta 3200 až 2800 před n. 1. Podle
pověsti naučil Sumery bůh Eo řemeslům, tedy i zednictví. Z nejstaršího období se zachovaly
pozůstatky Kiše a staveb první dynastie v Uru. Již v tomto období vznikl tzv. Bílý chrám,
vystavěný na umělém pahorku vysokém přes 12 m. Je to prototyp výškové stavby, pozdějšího
zikkuratu, který se posléze stal nezbytnou součástí chrámového okrsku.
Období raných dynastií (označovaného také jako předsargonské období) je určeno lety
2800-2470 před n. 1. Významnými byla město a chrámy v Mari, také chrám v el-Obejdu (chrám
mateřské bohyně Nin-Chursag). První chrám tu byl postaven na vyvýšené plošině a obklopen
oválnou hradbou. Stěny z pálených cihel již členily pilastry. V Mari je nejzachovalejší chrám
bohyně Ninny-Zazy, jehož obvodové stavby obklopují dvůr v podobě čtverce. Na obvodových
zdech je opět vidět „pilastry", dále „cimbuří", kde je kombinován nátěr černým asfaltem
a bílým vápnem. Uprostřed nádvoří stál kámen „betylos", kolem něhož se konala procesí.
Na konci tohoto období získalo opět převahu město Ur.
Akkadské umění.
Prvním panovníkem semitských Akkadů byl Šarru-kínu, tzn. zákonný král (z toho Sargon
Akkadský), který v roce 2470 před n. 1. porazil Sumery. Akkadské období trvalo zhruba 200 let
a přestože nové etnikum navázalo na kulturní tradice sumerské, leccos se změnilo. Byla to
i móda, místo Sumeru s vyholenými hlavami nastoupili dlouhovlasí semité s neholenými dlou
hými vlnitými plnovousy. Konec akkadské nadvlády přivodily asi v roce 2285 před n. 1. nájez
dy horských kmenů Gutejců, o nichž prakticky nic nevíme.
Novosumerské období
V letech 2300 až 2000 před n. 1. dochází k rozkvětu Uru, které se stalo opět sídelním králov
ským městem. Zakladatelem III. dynastie byl Ur-Nammu, po němž nastoupil syn Šulgi. Znovu
bylo Ur opevněno - hradby z této doby dosahují tlouštky až 24 m. Chrám měsíčního boha Sina
vytvářel obrovskou cihelnou horu (zikkuratu), kterou Arabové nazvali Mukajjir - „betonová
hora". Při jeho stavbě bylo použito malty podobající se betonu. Novosumerské období trvalo
velmi krátce, protože 2015 před n. 1. podlehlo vpádu semitských kmenů od západu.
První babylónské období
Po zničení města Uru se území rozpadlo zpět na městské státy, než je znovu sjednotil Chammurapi (1792-1750 před n. 1.), král Babylónu. Současně došlo také k rozkvětu tohoto města,
ale nejen jeho, také města Mari (s palácem Zimrilima). Významnými středisky byly dále Iščali
a Larsa. Období rozkvětu skončilo vpádem Kassitů (Chetitů), kteří roku 1595 před n. 1. obsadili
Babylón a za nové hlavní město ustanovili Dúr Kurigalzu nedaleko dnešního Bagdádu. Údajně
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tyto kmeny přišly s novu výrobou cihel z kadlubů, což umožnilo vytvářet keramické reliéfy.
Asyrské umění
Ninive a celá Asýrie se pro Mezopotámii staly stejným centrem jako pro Egypt Véset.
Prvním asyrským hlavním městem Však byl Aššúr. Tikulta.-Ninurta I (1243-1207. před n. í.)
jako první asyrský panovník zajal babylonského krále. Poté se stal hlavním městem Kalách
(arabsky Nimrúd), jehož nejvýznamnější stavbou byl palác Aššurnasirpala II. (883-859
před n. 1.). Pak se centrum přesunulo do ještě více na sever položeného Ninive s palácem
Sinacheriba. Největšího rozmachu dosáhla Asyrská říše za Aššurbanipala v letech 680-627
před n. 1. Za Sargona Asyrského se sídelním městem načas stal Chorsábád (Dur Šarrukín).
Novobabylónské umění
V roce 612 před n. 1. zničili Ninive spojená vojska Babyloňanů, Médů a Skytů pod vedením
Nabopolassara z Babylónu. Po osmdesát let, do opětovného zničení Babylónu Peršany, se
stal Babylón hlavním městem Novobabylónské říše. První dva ze šesti králů, Nabopalasar
a Nabukadnezar, vybudovali nový Babylón.
Perské umění
Súzy patřily ke střediskům elamského umění, vytvářející svá nejlepší díla v letech 1600 až
1000 před n. 1. Posléze Súzy sloužily i za zimní sídlo achaimenovské dynastie. Ta se dostala
k moci zásluhou Kúruše (Kýros, zemřel 528 před n. 1.), který se prohlásil za krále Médů
a Peršanů a v roce 546 před n. 1. získal i nadvládu nad Lydií a dobyl i řecká města v Malé Asii.
V roce 539 před n. 1. pokořil Babylón, takže spojil území Mezopotámie, Sýrie i Palestiny, a jeho
syn Kambúdžija (Kambýses) si dokonce podrobil i Egypt. Dvěma prvními hlavními městy
Perské říše byly na severu, na území spojeneckých Médů ležící Ekbatana (Hamadán), a na jihu
Pasargada, město z kterého pocházel Kúruš. Architektura Ekbatany byla s převahou dřevěná,
i když obložená kovem (podle historika Polybia). Dareios si zvolil za hlavní město Súzy,
bývalou metropoli Elamitů. Stálo na rozhraní íránského a semitského světa, které spolu vždy do
té doby soupeřily. V horách ležící město však nevyhovovalo, a proto bylo v roce 518 před n. 1.
založeno nedaleko nové - Persepolis. V roce 330 před n. 1. zničil Persepoli Alexandr Veliký,
který město obsadil. Babylón pak dobyl v roce 312 před n. 1. Seleuk, zakladatel stejnojmenné
dynastie, vládnoucí pak v této oblasti až do roku 141 před n. 1., kdy Mezopotámii dobyli
Parthové.
Stavební materiál
Vzhledem k nedostatku vhodného stavebního kamene a dřeva se používalo především
místních, lehce dostupných materiálů: rákosu, hlíny a asfaltu. První stavby lze předpokládat
-podobně jako v Egyptě - z rákosu, kde svazky z něho vytvořené tvořily sloupky pospojované
rohožemi. Tyto rákosové kostry pak byly oplácány hlínou, čímž došlo k vytvoření základního
schématu mezopotamských (ale i egyptských) staveb ve smyslu střídaní vystouplých částí
nosných a spojovacích částí. Dále se stavělo z cihel jak sušených, tak pálených v peci a později
i cihel glazovaných. Pálené cihly se však používaly, vzhledem k nedostatku vhodného paliva,
výjimečně. I v bibli se dočteme, že „... měli cihly místo kamení". Původně se cihly tvarovaly
mčně, později byly vytvářeny ve formách (jako v Egyptě), někdy byly označovány klínovými
nápisy, které se zásadně kladly směrem dolů. Velikost s převahou čtvercových cihel se
pohybovala mezi 31 až 34 cm na délku a mezi 8 až 10 cm na výšku, v pozdějším asyrském
období došlo k jejich zvětšení na rozměry dosahující až 38 cm délky a výšky 15 cm. V asyrském
umění se již také používaly tvarované cihly, klenovky a zmíněné glazované cihly.
Pokud bylo používáno pojivo (cihly se kladly i na sucho), sloužila hliněná malta,
ke spojování pálených cihel se ale používalo asfaltu (přírodního bitumenu). V novobabylónské
nsi se využívala na směs malty rovněž sádra.
Dřevo na stavbu se dováželo. Stejně jako v Egyptě byl zvláště oblíbený libanonský cedr,
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dále se využíval platan, rostoucí
na severu země. Kámen byl spíše
výjimečnou záležitostí, při stavbě
se mnoho neobjevuje, ve větším
měřítku jen na ostění vstupů.
Pouze
za
Nabukadnasara
se
využíval ve větším rozsahu, rovněž
v asyrském umění se kámen uplatnil
více.
Způsob stavby
Nedostatek
dřeva na stropní
konstrukce
vedl
k
používání
alternativních materiálů, proto se
zde více jak v Egyptě uplatnila
cihelná klenba. Sumerům je ostatně
přičítán vynález pravé klenby, kterou
snad lze rozeznat v Uru, ve stavbě
pocházející z doby kolem 3300 před
n. 1. Používalo se pravé i nepravé
Pravá a přečnělková klenba v Chorsabádu
(přečnělkové) klenby. Vytváření
klenby bylo technicky poměrně
málo náročné, nebylo zpravidla zapotřebí ani žádných podpůrných konstrukcí. První polokruh
z tvarovaných cihel byl položen na čelní zeď a také všechny další cihly byly pokládány naležato
na předešlou vrstvu. Přesto ale plochostropé prostory převažovaly.
Proti Egyptu se méně uplatňuje v tektonickém smyslu sloup či pilíř, převahu má stěna. Její
ukončení není rovné, ale objevuje se tu motiv připomínající cimbuří. Až za perské nadvlády se
sloup stal hlavním architektonickým i tektonickým prvkem.
Známý Chammurapiho zákoník jasně vymezuje odpovědnost stavitele: „Jestliže stavitel
postavil pro někoho dům, svou práci neprovedl důkladně a dům, který postavil, se zřítil
a způsobil smrt majitele domu, tento stavitel bude potrestán smrtí". Dále platilo: „Jestliže
způsobil smrt dítěte majitele domu, bude usmrceno dítě tohoto stavitele". „Jestliže způsobil
smrt otroka majitele domu, dá mu otroka za otroka".
V Mezopotámii je rovněž dolo
žena slavnost položení základního
kamene: „Já, král Asarhaddon,
smíchal jsem maltu s olejem,
vonným olejem a cedrovým balzá
mem. Pro vlastní užitek a dlouhý
život sám jsem na ramenou donesl
první cihlu a položil ji do základů
chrámu."
Město
V Mezopotámii, stejně jako
v Egyptě se vyvíjela městská
kultura, přičemž v úrodné Části
byla zástavba dost hustá, jak
dokazuje vzdálenost města Larsy

Hradby nového Babylonu
od Uruku (25 kra). Dispozice měst byla pravidelná, založená na pravoúhlém schématu. Města
zpravidla chránily hradby. Mezopotamské byly z cihel, tlouštka dosahovala někdy i několika
metrů (Ninive 15 m, Dur-Sarrukin 24 m) a výšky kolem 9 m. Nový Babylón byl založen
na ploše o hraně 21 km při takřka čtvercovém půdorysu. Někdy hradby oddělovaly i vnitřní
městské úseky města.
S ohledem na časté rozvodnění řek probíhala výstavba měst na vyvýšených místech. Ty
byly vytvořeny z cihel, nikdy
to nebyla navážka. Hradba byla
z obranných důvodů prolamová
na a doplněna jakýmisi baštami,
které umožňovaly boční obranu.
Hérodotos hovoří o 3. až 4. patro
vých domech v Babylónu. Město
protkávaly ulice, které směřovaly
k městským branám. Kromě hra
deb byly součástí opevňovacího
systému i vodní kanály. Vyčleněn
byl chrámový okrsek a na vyvýše
ném místě i palác.
Palác
Panovnické sídlo tvořilo sou
část města, palác stával vždy
v hradbách, což umožňovalo i ak
tivní ochranu nejen proti nepříteli,
ale i proti městu, dovolil i případ
ný únik. Rozměry plochy, na níž

Chattuša, půdorys královského paláce
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visuté zahrady Semiramidiny, návrh

královským palácem, kultovními a obytnými stavbami

se rozkládal palác v Babylónu, byly 540
x 420 m (areál Pražského hradu, který
rekonstrukc
patří k nej větším v Evropě, činí pro
srovnání 550 x 140 m). Jinak byly roz
měry paláců o něco skromnější: Narám-Sínův palác v Tell Braku z 24. století
před n. 1. měl půdorys 108 x 95 m, při
čemž hlavní plochu vyplňovalo nádvoří
o délce strany 41 m. Zimrilimův palác
v Mari dosahoval rozlohy 200 x 125 m.
Palác Sargona II. v Dúr Sarrukínu zabí
ral plochu 320 x 240 m. Nejvýznamnějším prostorem královského paláce byl
trůnní sál; jeden z nejstarších u paláce
v Kiši z poloviny 3. tisíciletí před n. 1.
měl rozměry 22 x 8 m, což si vynutilo
čtyři střední podpory. Samotný trůnní sál v Mari (s tribunou) měřil 25 x 11 m, v Babylónu
zaujímal dokonce plochu 52 x 17 m. V Babylónu byly součástí paláce známé visuté zahrady
at
SemiramidW' P řící k divům starověkého světa. Ležely patrně v místech, kde jsou prostory
připravené na klenutí.
e

Asyrský palác měl v zásadě tři součásti - harém (soukromé obytné prostory), serail (veřejné
reprezentační místnosti) a khan (hospodářské prostory). Zvláštností novoasyrského období je
vstupní část paláce bít-chiláni, prostor se vstupní sloupovou terasou.
•

*

Obytný < * u m
1
e
Základen J uspořádání kolem dvora, kde byly také vchody do jednotlivých místností.
Vstup a předsíň, vybavená napevno uloženým hmoždířem pro drcení obilí. Místnosti byly
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Ešnunna, rekonstrukce sídelní
struktury a jednoltivých obyt
ných domů (nahoře).
Ur, půdorys obytné čtvrti města
(vpravo)
plochostropé, osvětlené vlastně
jen dveřmi. Domy měly plo
ché střechy, využívané rovněž
k bydlení.
Chrám
Nejstarší sumerské chrámy
se pochopitelně staly vzorem
pro další. Již z této doby pochází
věžovitá stavba zikkuratu (hora
Boha, e-pa - dům sedmi pásem),

-V

známého spise jako babylónská věž. Babylónský, tzn.
akkadský chrám byl soustavou objektů s několika
dvory. Nejsvětějším místem a centrem byla svatyně
se sochou boha, kterou případně provázely další
sochy, poblíž byl vystavěn zikkuratu. Asyřané toto
babylónské uspořádání, sestávající ze vstupu, dvora,
příčně položené předsíně a obdobně postavené
vlastní svatyně se zlatou sochou boha, přejali, jak
dokládá Ištařin chrám v Aššúru. Tato dispozice se
však následně změnila tím, že předsíň získala jinou
orientaci a svatyně se zmenšila. Působí to dojmem,
že se tu uplatnil vliv Egypta. Nově se objevuje
posvátný okrsek, v jehož areálu stojí i několik
chrámů a zikkuratu.
Eridu, chrám protohistorického obdo
bí z 5. tisíciletí před n. L, černě vyta
žený chrám přináleží starší fázi (XVI.
vrstva), šedý mladší (XV. vrstva)

Typy mezopotamských chrámů

Chrámový personál byl velmi početný, obstaráva
jící nejen vlastní kult, ale i celé hospodářské zázemí
chrámu. V čele chrámové správy stál od asyrského
období šangú, kterým byl zprvu sám panovník,
později velekněz. Správa chrámu se v jednotlivých
obdobích sice lišila, ale nápadný je vzrůst chrámo
vého majetku a vlivu kněží. V novobabylónské době
tak chrám vyrostl v mohutný hospodářský subjekt s

svatyně v Uruku, kolem roku 3000 před n. I.

/

babylónský chrám v Ešnunně
kolem roku 2000 před n. I.
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asyrský chrám v Aššuru
kolem 700 před n. 1.

Uruk (Várka), rekonstrukce chrámu ze 4. tisíci
letí před n. I. (nahoře)
Uruk (Várka), rekonstrukce chrámového okrs
ku ze 4. tisíciletí před n. /., v horní části obráz
ku je náznak zikkuratu (obrázek vpravo)
Iščali, chrámový komplex bohyně Ištar, počá
tek 2. tisíciletí před n. I. (dole)
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Aššúr, Ištařin chy
tím, rekonstrukce interiéru, asyrské období, asi 1244 - 1208 před n, l
velkým politický^

lfl

-

^

součást mezopot^
těchto staveb, rozmístěných ve 22 lokalitách. Zikkuratu tvořil
c h r á m u
ted
sumerským é a a U ^
?
y příbytku boha na zemi. Odpovídá to označení chrámu
t '
COŽ z n a m e n á
den chronologicl^ 3 ^ 1 "^ 1 1 1
dům. Někdy je začátek výstavby zikkuratu kla-'
vzn
doby pred 2600p^L?
j k egyptských pyramid, resp. stupňovité pyramidy Džóserovy z
e n. 1. Kořeny jsou spatřovány ve vyvýšené pozici tzv. Bílého chrámu v Uru,
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Ur, zikkuratu, novobabyIónská doba, kolem 2100 před n. I. Nahoře současný stav, dole pokus
o rekonstrukci
Uruk (Várka), pokus o rekonstrukci zikkuratu novobabyIónského období, kolem 700před n. I.

Babylon, rekonstrukce zikkuratu, 7. století před n. I.

nebo ve stavbě v Uru ku,
datované do 4. tisíciletí
před n. 1. Jindy je da
tace
široce vymezena
lety 2200 až 550 před
n. 1. Skutečný zikkuratu
v dnešním smyslu však
můžeme doložit až někdy
k roku 2100 před n. 1.,
tedy do doby, kdy stavba
pyramid v Egyptě již do
znívá. Účel obou staveb
byl zcela odlišný, jedna
sloužila jako pohřební
místo zbožštělého panov
níka, druhá jako místo
sestupu boha k zemi.
Různě vysoké stupně od
rážely údajně různé sféry
světa.

Jeden z nejznámějších zikkuratu byl postaven v Uru - s jeho stavbou začal Ur-namu a do
končil ji jeho syn Salgi. Pochází z doby kolem 2100 před n. 1. a do výše prvního stupně byl
nově rekonstruován. Původně měla stavba tři stupně, první stupeň vysoký 22 m byl plný a jeho
obdélná základna zaujímala plochu 65 x 43 m. K dalšímu stupni vedla trojice přístupových
schodišť, každé z nich čítalo symbolicky po 100 stupních.
Babylónský zikkuratu E-temen-an-ki (základ nebe a země) dal dokonce, zásluhou bible
(Genesis, 11:1-9), tomuto typu stavby jméno - Babylónská věž. Podle bible stavbu údajně
zmařil Jahve, když popletl jazyky lidí zúčastněných na stavbě, že se nemohli dorozumět. Tato

KRÁLOVSKÉ
MAUSOLEUM

Uj; chrámový okrsek s královským palácem

fabulace patrně vychází ze skutečnosti, že hebrejské označení Babylónu, Babel, se velmi
podobá hebrejskému slovu bábal. které znamená zmásti, poplést.
Podle rekonstrukce měla Babylónská věž základnu o hraně 91 (nebo 105 m) a byla vysoká
pl m. Jednotlivé stupně měly výšku 33, 18, 6, 6, 6 a 6 m. Nároží, nikoliv strany, směřovaly
ke světovým stranám. Uvnitř se nenacházely žádné prostory, vnitřek byl vyzděn ze sušených
cihel, vnější obklad z pálených cihel byl silný až 2 m. Vyšší patra opět zpřístupňovala trojice
schodišť, dvě ramena byla vedena souběžně s hranou, třetí vystupovalo kolmo ze stavby
a zdůrazňovalo osu. Na samém vrcholu snad stál chrámek o rozměrech 24 x 11 m a výšce
15 m.
Městské státy se konstituovaly v jižní Mezopotámii již na počátku 3. tisíciletí před n. 1.
V nejstarším období mělo velký význam město Ur, dnes Tell el-Mukajjar (Stupňovitá hora),
které se nachází asi 10 km od Eufratu. Bylo centrem kultu měsíčního boha Nanny. Město

Mari, Zimrilinův palác, 1. polovina 18. století před n. I. starobaby Iónská doba. Vlevo letecký
snímek, vpravo půdorys s vyznačením jednotlivých souborů místností
se údajně rozkládalo na ploše 6,5 km x 2,5 km. V jeho severní části, v posvátném okrsku
(temenos, E-giš-širgal), jehož velikost je odhadována na 366 x 183 m, stával zikkuratu a chrám
měsíčního boha. S budováním zikkuratu začal král Ur-Nammu a dokončil je jeho syn Šulgi.
Tento zikkuratu obdélného půdorysu o poměru stran 3:2 měl tři stupně a na vrcholu stála
vlastní svatyně. Do nejnižšího patra, vysokého 20 m (někdy 21 nebo 22 m) a se základnou
o rozměrech 150 x 60 m (nebo 65 x 43), vedla tři schodiště, která se na vrcholu spojovala.
Temenos tvořila odkrytá budova, sloužící zřejmě jako pozemský příbytek božského páru
Nanny a Ningal. Na protilehlé straně od temenu stával s největší pravděpodobností královský
palác. Rezidenční čtvrt'v okolí byla opuštěna náhle , když bylo město Ur zničeno babylonským
králem Samsu-Ilunou v roce 1729 před n. 1. Domy byly zpravidla dvoupodlažní, vybudované
z pálených cihel; kámen se tu nepoužíval.
Dalším významným městem, jehož vliv vzrůstal postupně a vrcholu dosáhlo až za prvního
babylónského období, bylo Mari, ležící v severozápadní části oblasti. Tehdy vznikl ve městě
obrovský palác krále Zimrilima. Palác má zvláštní uspořádání s dvory, odpovídajícími funkčním
zaměřením jednotlivých částí: lze rozpoznat administrativní sekci, soukromé prostory, kultovní
sektor a hospodářské budovy se sklady, kuchyněmi a dílnami. Do města vedla jediná brána.
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spodní vody, což má asi na svědomí zmíněný
Sinacherib, který se městu pomstil i tak, že sem
nechal převést koryto Eufratu, aby řeka nepálené
cihly rozpustila na bláto. Skutečně se při
vykopávkách ze starého Babylónu nenašlo nic.
Prvním hlavním městem asyrské říše byl
Aššúr. Obklopovaly jej pravoúhlé hradby, které
uzavíraly dvojitou svatyni bohů Anua a Adada
(Boha nebes a Boha bouře). Každá svatyně
měla vlastní zikkuratu. Přitom zde rozpozná
me stejný sled místností: vstupní brána, cely
v silných zdech, jež jsou osvětleny jen dveřmi.
Dalším sídelním městem se posléze stal Kalách
(Nimrud), v němž si nechal Aššurnasirpal II.
(883-859) vybudovat královský palác. Znovu se
hlavní město změnilo poté, co si v Chorsabádu
(Dúr-Sarrukínu) nechal postavil sídelní palác
S argon Asyrský (722-705 před n. 1.). Město
zřejmě vybudoval na jiném místě z obavy před

Chorsabád, rekonstrukce vstupní brány paláce Sargona II., novoasyrské, před 705 před n. I.
pomstou za vraždu předešlého panovníka. Vlastně vzápětí po jeho smrti bylo město opuštěno.
Archeologické výkumy zde odhalily Královský palác, který zaujímá jednu část obdélníkové
plošiny z cihel, na speciálně vytvořeném pahorku. Palác patří k nejpozoruhodnějším ukázkám
asyrské a starověké architektury, nepochybně také proto, že vznikl v relativně krátkém období
a stejně rychle i zanikl. Město se sedmi branami zaujímá prostor asi 300 ha a bylo spolu s krá
lovským palácem dokončeno během šesti let. Vlastní palác, vestavěný do pevnosti, zaujímá
plochu 10 ha a má celkem 209 síní a nádvoří.
Půdorys prozrazuje odlišnost tří jeho částí a jejich rozdílného využití. Do areálu se vcházelo
branou s okřídlenými lvy, která vedla do hlavního nádvoří, kolem něhož se vpředu soustřeďuje
všechno příslušenství. Vzadu jsou pak vlastní obytné místnosti. Hlavní část s trůnním sálem je
vstupem obrácena do druhého nádvoří. Dále jsou zde místnosti hospodářského zázemí a byty
otroků. Součástí areálu je rovněž kultovní okrsek, považovaný dříve za obydlí pro tři královny,
ve skutečnosti to však byl chrám tří bohů. Za ním se nachází sedmipatrový zikkuratu. Při vý
kopu bylo zjištěno, že spodní část
zůstala takřka neporušena. Na prů- i "*
čelí byly „zářezy" a obložení z polychromovaného štuku. Asyrské
královské paláce nejsou vůbec
spojeny s okolím, brány provázejí
sochy okřídlených býků.
Asyrské stavby již měly klenby,
které nebyly používány ojediněle
jako dřív, ale soustavněji. Sice se
nezachovaly, ale odpovídají jim
nejenom silné obvodové stěny,
které by byly při dřevěných pře
kladech zbytečné, ale také dobová
vyobrazení. Zdá se, že obvyklým

Chorsabád, Sargonův palác, rekonstrukce paláce a
chrámového okrsku
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prvkem klenebního systému byly také
kupole. Právě v Chorsabádu se nalezly
fragmenty zakřivených hliněných bloků,
které byly navíc zdobeny štukem a mal
bami na spodní straně. Byl zde dokonce
objeven monumentální oblouk brány.
Klenby byly cihelné, u paty odděloval
klenbu od stěny pás z glazovaných cihel.
Stěny v důležitějších prostorech zdobily
kamenné reliéfy, v méně význačných pak
štuk. Podlaha byla opatřena vápencovou
dlažbou. Protože není doloženo prakticky
žádné schodiště, byly budovy s převahou
jistě jednopodlažní.
Ještě severněji, blízko dnešního Mosulu, leží město Ninive (Kujundžik),
s jehož rozšiřováním začal Sargonův syn
Sinacherib (705-681 před n. 1.). Z města
vytvořil obrovskou pevnost. Při stavbě
zbořil
starý- královský palác, aby mohl
Ninive, zobrazení městských hradeb na reliéfu
vybudovat nový. Podle vlastního líčení
novoasyrského období, 668-631 před n. I.
stavebníka zpevnil základy pod městem
obklady z vápence. Dále písemný pramen vypočítává všechny materiály, z nichž palác a měs
to budoval: zlato, stříbro, bronz, karneol, kámen, alabastr, slonovinu, eben, ořechové dřevo,
morušové dřevo, cedr, cypřiš, jalovcové dřevo, syrské a indické dřevo. Kov sloužil při stavbě
na kování dřevěných dveří. Z alabastru a slonoviny byly vytvářeny sfingy, z bílého vápence pak
sochy okřídlených býků s lidskou hlavou, aby střežily brány. Již v roce 1849 se začalo s od
krýváním trosek Ninive a Sinacheribiho
HRADBA
paláce a přitom byly nalezeny glazované
ZIKKURAT
VISUTÉ
KRÁLOVSKÉHO
cihly, také však mozaiky.
ZAHRADY
PALÁCE
Nový Babylón postavili první novobabylónští králové, Nabopalasar a Nabukadnezar II. Průzkum lokality proběhl
před rokem 1917. Město bylo založeno
na obou březích Eufratu, ale významné
stavby se soustředily na východním bře
hu. Délka vnějších hradeb města dosa
hovala 18 km a zahrnovala i neobydlená
území, která v případě války sloužila jako
refugia. Na severu tuto vnější obrannou
linii doplňovala pevnost s 22 m vysoký
mi hradbami. Pevnost chránila královský
palác. Vlastní město obepínala dvojitá
vnitřní hradba o tloušťce přes sedm me
trů a dlouhá 8 km, doplněná vodním ka
nálem, který zesiloval obranyschopnost.
Mezi oběma souběžnými hradbami byio
12 m. Po 50 m vyztužovalv hradby věže,
,
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Babylon, pádoiys královského paláce, novobabyIónské období, 6. století před n. I.
stupňovalo 8 bran, zasvěcených vždy jinému božstvu, nejznámější je ovšem brána Ištařina. Tato
brána nárožím souvisela s královským palácem. Zdobili ji draci (symboly Marduka) a figury
býků (bůh bouře Adad). Ištařiným zvířetem byl lev. Brána byla nově vystavěna z nalezených
cihel do předpokládané výšky 14,3 m. Stála na začátku Procesní cesty, kterou obklopovaly
stavby, jež byly v části vyzděny z kamene nikoliv jen z cihel, jako ostatní ulice v Babylónu. Ne
pochybně tu byly visuté zahrady, které podle starých popisů (Hérodota), měly základy vyzděny
z kamene. Patrně tak stávaly v severovýchodním rohu královského paláce.
Nabukadnezarův palác, chráněný z jedné strany Eufratem, byl vlastně malým městem o pěti
nádvořích, která na jižní straně přecházela v reprezentativní místnosti. Trůnní sál měřil 50 (52)
x 15 (17) m, stěny paláce silné 6 m zdobily modře glasované cihly; některé místnosti byly
patrně zaklenuty. Přístupem se vcházelo do haly se strážnicí a prvního ze tří (pěti) palácových
nádvoří. Třetí nádvoří zřejmě sloužilo obřadům, protože je nejvíce vyzdobeno. Od paláce
- jeho hlavního průčelí - pokračovala Procesní cesta k velkému Mardukovu chrámu. Chrám
měl podobu pevnosti čtvercového půdorysu. V ústřední věži byla Mardukova socha, vynášená
při procesích.
V blízkosti chrámu stával proslulý zikkuratu
(Babylonská věž). Byla to čtvercová (o hraně
91 m či 105 m) sedmipodlažní cihlová věž vyso
ká 91 m. Stupně údajně dosahovaly těchto výšek:
33, 18, 6, 6, 6 m. Na vrcholku stál chrámek, pa
trně o rozměrech 24 x 11 m a výšce 15 m. Bylo
vypočteno, že ke stavbě věže bylo zapotřebí 85
miliónů cihel. Dnes z ní zůstaly jen otisky obrov
ské čtvercové základny, protože byla vypleněna
jako zásobárna stavebního materiálu. V troskách
již byla za Alexandra Makedonského. Podle Hé
rodota docházelo na vrcholku chrámu k posvát
nému svazku (hierogamii) boha a bohyně, což
bylo při oslavách nového roku napodobováno
králem a velekněžkou.

N o v ěp o s t a v e n á U t a H n a b r á n a v h e r i í n
M m

m u z e u

_

P e r g a m o n u

73

PALESTINA
Palestina byla v minulosti křižovatkou různých kultur, stojících na okraji velkých říší mezi
Afrikou a Asií. Její příběhy nejlépe známe z bible, především historii Šalamounova chrámu
v Jerusalemě, který se posléze stal vzorem i pro evropské křesťanské chrámy. V bibli se uvádí
(1 Kr. 4, 5:3-11, 6:4-6), že byl stavěn ve 4. roce Šalamounovy vlády a stavba probíhala sedm
let. Běžně bývá tak výstavba datována do let 962 až 955 před n. L, podle jiných 1034 až 1027
před n. 1. Jako stavitel bývá označován Híram, který pocházel z Týru. Podle této logiky by měl
mít chrám podobu syrských chrámů.
Chrám sestával ze tří hlavních částí, které zůstaly zachovány i v pozdějších křesťanských
svatostáncích. Podle bible to byla: chrámová předsíň (hebrejsky ulam), ta probíhala v celé šíři
stavby a v hloubce 10 loket, dále loď (hekal), dlouhá 40 loket, široká 20 loket, vysoká byla 30
loket, a nakonec svatyně (debir), o tvaru krychle s hranou 20 loket. V průčelí zdobily chrám dva
sloupy, Jachin a Boas. Loket odpovídá v těchto biblických mírách s největší pravděpodobností
0,518 m.

Jerusalémský chrám podle představ barokních architektonických kompendií
Poprvé byl Šalamounův chrám zničen kolem roku 607 před n. 1. babylónskými vojsky krále
Nabukadnazara II. Herodes Velký (37-4 před n. 1.) v 15. roce své vlády celý chrámový komplex
nechal přebudovat a vytvořil zde plošinu s vnitřními prostory. V roce 70 n. 1. byl chrám defini
tivně zničen Římany, protože krátkodobé obnovení za Bar-Kochbova povstání mělo jen charak
ter provizoria. Po obsazení Palestiny Araby někdy po roce 640 n. 1. byla na místě vybudována
mešita (Skalní dóm) a prostor se stal druhým nejposvátnějším územím muslimů. Proto není
možné provádět vykopávky a objasnit podobu původní stavby. V křesťanské Evropě byla kopí
rována hlavně rekonstrukce chrámu, jíž vytvořil v 16. století španělský jesuita Villalpandi.
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PERSIE
Elamské umění, patřící v této oblasti
k nejstarší fázi (1600 až 1000 před n. 1.),
s odlévanými reliéfními cihlami, na němž
spočívají základy perského umění, bylo
převzato z Mezopotámie. Nejstarší zacho
vané elamské památky pocházejí z Coga
Zambilu poblíž Súz. Vznikal zde pětipatro
vý zikkuratu, který obklopoval pás hradeb
na půdorysu 1200 x 800 m, s vnitřní hrad
bou o rozměrech 400 x 400 m a se sedmi
branami. Brány střežila dvojice bájných
zvířat. Sám zikkuratu byl proti babylón
ským odlišný tím, že obsahoval vnitřní
prostory, později ale zazděné. Avšak ani
tyto vnitřní prostory nesloužily pohřebním
účelům.

KASPICKÉ

TEHERAN
Ekbatána
(HAMADÁN)
Kermánšáli

MEDOVÉ

ISFAHAN

PERSANE
Pasargady
Perscpolis"

Zakladatelem nové mocné říše byl Kúruš
ŠÍRÁ Z
(Kýros II.), který se nejdříve stal králem
Médů a Peršanů, posléze ovládl roku 546
před n. 1. Lýdii a nakonec dobyl v roce 539
před n. 1. i Babylón. K vrcholnému vze
stupu perské moci došlo za Darea, kdy
Peršané ovládali území od Egypta až k Indii, od Aralského jezera po egejskou oblast. V roce
480 před n. 1. se perská vojska Darea dostala dokonce do Athén, přičemž pobořila i Akropoli.
Za odplatu pak Alexandr Veliký mnohem později, když porazil Peršany, nechal v roce 330 před
n. 1. vypálit Persepoli. Nábožensky se v Persii uplatnil Zarathustra a jeho duální systém dobra
a zla, Ahuramazdy a Ahrimana.
Peršané opět více prosadili do architektury kámen a znovu získal velkou úlohu sloup. Sloup

Pasargady, Kurusova hrobka, 528 před n. I. Hrobku původně obklopovala kolonáda

má v perské architektuře klasické trojdělení, ale je proti jiným kulturám velice stihlý. Základ
ním stavebním materiálem zůstala nadále cihla, a to jak sušená, tak pálená. Peršané rovněž
využili reliéfní glazovanou keramiku na výzdobu zdí. Objevují se již kamenná ostění a dřevěné
stropní konstrukce. Perská architektura je přísně symetrická. Silnice po asyrském vzoru slouži
ly k urychlení a zlepšení dopravy.

Persepole, rekonstrukce pohledu na palác se vstupním schodištěm a opadanou
Persepole
Obřadní hlavní město achaimenovských Peršanů patří k nejvýznamnějším památkám perské
architektur}'. Založeno byla někdy kolem roku 500 před n. 1. Dárajavahušem, tedy Dareiem I.
(521-485 před n. 1.). Nejvýznamnější části vznikly za Chšájárši (Xerxes, 485-465 před n. 1.).
Později město zničil Alexandr Veliký, ale před tím stačil odvést všechny jeho poklady. Historik
Plútarchos zmiňuje, že Alexandr musel vytvořit karavanu o deseti tisících mulách a pěti tisících
velbloudech, aby všechny cennosti odvezl. Město pak již nebylo obnoveno a znovu se postupně
objevovalo při archeologických výzkumech krátce před 2. světovou válkou a v následujících
letech. Zamýšlený stavební plán Persepole nebyl nikdy dokončen, i když po Chšájáršáovi
pokračoval ve výstavbě i Artachšas (Artaxerxes). Celkovou plochu města lze vymezit
nepravidelnou terasou zhruba v rozměrech 450 x 300 m, s náhorní plošinou, která o 12 m
převyšuje zbytkový terén. Tato „akropole" sloužila k výstavbě vládního paláce.
Schodištěm se vstupovalo (s nápisem Chšajáršáovým o bohu Ahura Mazdovi) do propylejí,
tzv. Brány národů. Po stranách těchto monumentálních vstupů byli okřídlení býci, motiv, který
si Peršané přivlastnili z asyrského umění. Propyleje tvořil portikus o čtyřech vchodech se
čtyřmi sloupy (podle nápisu je to brána „z níž jsou vidět všechny národy"). Vpravo od propylejí
byla apadána, síně pro oficiální královské audience. Palác, který začal stavět Dareios a ukončil
Xerxes, měl hlavní síň se 36 sloupy (13 sloupů se zachovalo), 20 m vysokými a probíhajícími
v šesti řadách. Na každém sloupu byla hlavice v podobě dvou býčích, lvích nebo gryfích hlav.
Strop byl vytvořen z libanonského cedru. Na třech stranách síně bývaly portiky s řadami o
šesti sloupech. Čtvrtá strana se napojovala na přilehlé místnosti a schodiště, které vedlo na
horní terasu. Do apadány bylo možné vstoupit dvěma obrovskými schodišti na východní azápadní straně. Obě pokrývaly basreliéfy, představující hodnostáře a vyslancez celého světa
(od Etiopanů po Indy) přinášející dary.
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vstupní
schodiště

Apadána

Trůnní sál
(Sál sta
^(Jjj sloupů)

Palác
Darajavahuše
PaJác
Artachšase
pokladnice

Palác
Chšájárchšá

Persepole, půdorys palácových staveb
Za apadánou směrem na západ se nalézal
Xerxův královský palác se střední dvoranou
o šestnácti sloupech. Odtud se dalo projít tro
jitou (podle plánu dvojitou) branou do síně sta
sloupů. Délka této místnosti, s jejíž výstavbou
začal Xerxes I., je 75 m. Nalezneme v ní skuteč
ně sto sloupů uspořádaných v řadách po deseti.
Vnitřní stěny zdobila řada nik v podobě slepých
oken. Všechny další prostory jsou rovněž klasic
kou sloupovou architekturou, uzavřenou obvo
dovými stěnami, které byly patrně cihlové s ke-

Persepole, palácové schodiště
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Súzy, reliéfní výzdoba z glasovaných cihel na královském paláci
ramickou výzdobou. Portály byly kamenné stejně jako sloupy, takže se dnes z paláce zachovaly
jen architektonizované vstupy a okna v egyptském stylu.
Súzy
Byly hlavním městem Elamitů, ale posléze zde bylo i zimní sídlo achaimenovské dynastie. Ti
zde vytvořili pevnost, která byla vybavena dvojitým pásem hradeb, vyzděných z cihel. Hradby
navíc chránil vnější příkop a město zpřístupňovaly brány, vložené do dlouhých průchodů.
Také v Súzách se zachovala v torzu apadána, kterou postavil Artachšas (405-358 předn. 1.).
Jinak byla architektura vytvořena z cihel, dokonce včetně okřídlených býků chránících bránu.

í'ffPerský' sloup je svébytným útvarem,
který nebyl převzat z cizích vzorů. Je
mnohem vyšší a štíhlejší, podle proporcí
by se mohlo zdát, že jeho původ je třeba
hledat ve dřevě. \^ybaven byl zvonovou
patkou, kanelovaným dříkem a hlavicí s
dvojicí bájných zvířat, většinou okřídle
ných býků, jež t\>oři podporu pro sti-opní
trámy.
*
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MINOJSKÉ A MYKÉNSKÉ UMĚNÍ
Mezi Řeky klasické doby se udržovaly nejasné vzpomínky na jakýsi herojský věk, Homér
, ale i další lokalizovali tyto pověsti do Mykén a Tróje. V povědomí byl i mocný král Mínos,"žijící
v Knóssu na Krétě a ovládající svým loďstvem většinu egejské oblasti. „Zvěsti" o trójské válce
byly až do doby Heinricha Schliemanna považovány za pouhé smyšlenky. Schliemann v roce
1870 nalezl místo, kde mohla stát Trója, a v roce 1876 uskutečnil i vykopávky v Mykénách.
Egejská kultura byla nepochybně ovlivněna mimo jiné i Egyptem, ale na druhou stranu minojská
tvorba nezůstala bez vlivu na egyptské umění, jak dokazují oboustranné nálezy.
Chronologie
Chronologicky se bronzová doba egejské oblasti dělí na tri období, rané, střední a mladší.
Používá se anglické rozlišení, takže nejstarší období je raně minojské na Krétě (Early Minoan,
EM), raně kykladské na Kykladách (Early Cycladic, EC) a raně heladská na řecké pevnině
(Early Helladic, EH). Stejným způsobem jsou označovány střední doby (Middle Minoan, MM,
dále MC a MH) a mladší doby (Late Minoan, LM, respektive LC, LH).
Civilizace bronzové epochy přišla do Řecka z pokročilejšího východu kolem roku 2800 před
n. 1. a zhruba až do roku 2000 před n. 1. se vyvíjela takřka shodným způsobem jak na Krétě
a Kykladách, tak v pevninském Řecku. Kolem roku 2000 před n. 1. došlo k proměně, při níž
se do popřední dostala Kréta, na níž byly závislé Kyklady, zatímco pevninské Řecko vykazuje
známky úpadku. Kolem roku 1550 před n. 1. přijímá pevninské Řecko krétskou kulturu
a posléze, někdy na přelomu 15. a 14. století před n. 1. tento trend ještě zesílil. Mykény se staly
mocenským centrem a 14. a 13. století před n. 1. jsou spojeny s rozmachem Mykén, jejichž moc
byla násilně ukončena kolem roku 1200 před n. 1. vpádem mořských národů. Po roce 1050
před n. 1. došlo po vpádu Dórů k velkému úpadku pevninské kultury, kterou lze přirovnat až
k barbarskému období.
KRÉTA
Kolem roku 2000 před n. 1. zde vznikla vyspělá námořní civilizace (thassalokratie) opírající
se o palácová města v Knóssu, Faistu, v místech dnešního Mallia a v Zakru. Vznik vyspělé
krétské civilizace podmínily a posléze i ovlivnily vazby na západní Asii a Egypt. Osobitá
krétská kultura byla sice určitou spojnicí mezi uměním Egypta a Mezopotámie, současně však
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patřila již k první čistě evropské civilizaci. Někdy kolem roku 1700 před n. 1. došlo zásluhou
zemětřesení k devastaci městských paláců, avšak záhy byly krétské stavby obnoven)', a to
zpravidla dokonce ve větších rozměrech. Obyvatelé Kréty vedli čilý obchod, měli vlastní písmo,
zpočátku hieroglyfické, vycházející z egyptských vzorů. Později se vyvinulo písmo lineární,
používané pak nějaký čas souběžně s hieroglyfickým. V další fázi, až do zničení paláců kolem
(nebo spíše před) roku 1450 před n. 1. výbuchem sopky na ostrově Théra (dnes Santorin), se
používalo pouze lineární písmo A.
Z první fáze mezi lety 2000 až 1700 před n. 1. se zachovalo jen velmi málo pozůstatků
původní architektury. Dnešní stavby pocházejí většinou z období od 1700 - 1450 před n. 1.
zemětřesení až k přírodní katastrofě, pouze na Knóssu byla perioda prodloužena Mykéňany
ještě zhruba o dalších 50 let.
Krétské městské paláce, které dosahovaly až tisíce místností, měly obdobné uspořádání, dané
patrně tím, že za vzor sloužila jediná stavba, asi palác v Knóssu. Existovala tu ozdobná západní
průčelí, obrácená do vnějších nádvoří, ale chyběly tu hlavní brány. Vchody byly ostatně vždy
dost nenápadné. Přitom lze rozeznat uvnitř struktury mohutné schodištní úseky, ale také jakési
propyleje. Významné části paláce se vždy obracely do ústředního dvora. Tento ústřední dvůr
měl značnou velikost, lze je tedy označit za náměstí. Podle dispozice nebyly paláce předem
Trůnní sál

obydlí královny

Knossos, půdorys palácového komplexu
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plánovány, ale vznikaly podle potřeby
víceméně nahodile. Poněkud chaotická
půdorysná struktura tak jistě pomohla
v vytvoření legendy o Labyrintu. Zdi,
vyplňující trámovou konstrukci a omít
nuté sádrou, byly z lomového kamene
nebo ze sušených cihel. Mimořádně se
užívalo i opracovaných vápencových
či sádrovcových bloků. Horní podlaží
zpravidla spočívala na dřevěných slou
pech, zakotvených do sádrovcových
patek; sloupy oživovaly pestrobarevné
nátěry. Zvláštností byl tvar sloupů,
u nichž se dříky zužovaly směrem
dolů. Krétské městské paláce nebyly
nikdy opevněny.
Po katastrofě roku 1700 před n. 1. Knossos, pokus o rekonstrukci původního vzhledu
došlo i k výraznější výstavbě menších obytných budov palácového komplexu
paláců, které snad mohly patřit pří
slušníkům aristokracie. Objevily se i „venkovské vily" (Hagia Triada u Faistu). Někdy byly
tyto samostatné stavby spojeny s hlavními městskými paláci dlážděnou cestou. V nálezech je
zastoupeno poměrně velké množství exportů z východu a z Egypta.
Knóssos
Nedaleko dnešního hlavního města ostrova, Iraklionu, leží ve vzdálenosti asi 4 km od moře
na nevysokém a pozvolna se zvedajícím vrchu někdejší Knóssos. Sám palácový komplex do
kázal zřejmě ubytovat až 10 000 tisíc osob. V okolí se pohybovali další, odhaduje se, že zde
celkem pobývalo 80 až 100 tisíc obyvatel. Označení paláce za labyrint patrně vychází z názvu
dvoubrité sekery (labryx), jejíž symboly se objevují i na zdech paláce. Za autora palácového
komplexu v Knóssu je považován bájný Daidalos, otec Ikara. Legendární Mínos, údajně syn
Diův a Europin, je známý z bájí pro svou spravedlnost jako soudce v podsvětí. Podle atických
bájí to však byl krutý král, který donutil athénského krále Aigea odvádět každoroční daň sedmi
mladíků a sedmi dívek. Theseus, jako jedna z obětí, se pokusil zabít nestvůrného člověka s býčí
hlavou, Mínotaura (což
byl údajně syn Mínoovy
manželky Pásifaé a bý
ka). Slovo mínós však
patrně bylo jen obecným
označením panovníka, ni
koliv konkrétním jménem.
Sloup, který je jedním
ze základních prvků pa
lácové architektury, měl
zřejmě pro krétskou spo
lečnost i mimořádný kul
tovní význam. Objevuje se
totiž také jeho samostatné
vyobrazení na pečetích
a znovu se s ním setkáme
Knossos, rekonstrukce budov vedle trůnního sálu
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Knossos, pohledy na jednotlivé části rekonstruovaných budov
i na tzv. Lví bráně v Mykénách, která vzni
kala pod silným krétským vlivem.
Významnější sály paláce ležely zpravi
dla ve zvýšeném přízemí. V Knóssu se ofi
ciální místnosti rozkládaly na západní stra
ně ústředního dvora. Celková výška někdy
až trojpodlažní budovy činila 14 m. Po vý
chodní straně dvora byly obytné místnosti,
na severovýchodní straně se zachovaly
substrukce skladů a dílen. Za západním
křídlem paláce se pod úrovní terénu nalé
zaly zásobárny a obchody, jejichž součástí
byly obrovské nádoby na uskladnění po
travin, především olivového oleje.
Přestože stavba probíhala nepravidel
ně, podle potřeby a postupně, existoval
nepochybně určitý základní plán. Na to
poukazuje jak pravidelné obdélné nádvo
ří s pravoúhlými stranami, tak i rozvrh
a umístění jednotlivých místností a prostor
podle funkce. Bohužel ne vždy dnes ro
zeznáme účel jednotlivých prostor. Takže
se dnes hovoří o tzv. chodbě procesí či
průvodů, pojmenované podle částečně
zachovaných nástěnných maleb, dále
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o lehce mladším trůnním sále nebo
o tzv. obydlí královny. Schodovitě
uspořádané prostory jsou označeny
jako tzv. divadla, i když mohly slou
žit i k nějakým rituálním účelům.
Palác byl vybaven vodovodem, byly
zde koupelny, patrně také rituální či
kultovní bazén.
Dnešní podoba a stav paláce
jsou výsledkem víceméně nahodilé
rekonstrukce, někdy i dost neroz
vážné, která vznikala zásluhou
Angličana Arthura J. Evanse, který
na počátku 20. století vedl vyko
pávky na Knóssu. Přesto vytvořil
určitou atmosféru, která alespoň
částečně vypovídá o velikosti a bo
hatství původní stavby.

Knossos, rekonstruovaná průčelní část tzv. trůnního
sálu (nahoře) a interiér trůnního sálu (dole)

Konec starší doby bronzové při
vodil výbuch sopky na ostrově Théra (Santorin), který bezprostředně
zničil kvetoucí město Akrotiri, jenž
pohřbil pod padesátimetrovou vrst
vou popele, i když se obyvatelům
podařilo uprchnout. Výbuch sopky
a zkáza po něm přicházející nako
nec umožnily pevninským Rekům
Krétu ovládnout. Je to patrné nejen
ze změny písma (lineární písmo B je
reprezentační
prostory
"divadlo"/

skladiště

Phaistos, půdorys
palácového komplexu

Zakros, půdorys palácového komplexu

Mallia, půdorys paláce (nahoře) a pohledová
rekonstrukce (dole)

již řecké), ale také ze změny pohřebního ritu a z nálezů keramiky pevninského typu. Obsazení
Kréty Mykéňany nebylo dlouhé, brzy po roce 1400 před n. 1. došlo z neznámých důvodů k roz
padu krétské kultury. Definitivní zánik minojské civilizace však lze posunout až k roku 1100
a patmě souvisel s příchodem dórských kmenů.
Kyklady
Ostrovy oplývaly zlatem, stříbrem a mědí, a byly tak významným zdrojem zmíněných kovů.
Pro období starší doby bronzové se nezachovala významnější architektura. Do mladší doby
bronzové spadají nálezy tzv. druhého paláce na ostrově Melu a tzv. třetího paláce ve Fylakopi.
Kyklady zprvu ovládla'Kréta, po výbuchu sopky se Kyklady dostaly do područí Mykéňanů.
Krátce před vpádem Dórů došlo k rozkvětu kykladské kultury.

Pevninské Řecko
V době EH, tzn. v letech 2500-2200 před n. 1., došlo k výraznému civilizačními vzestupu,
při něrnž proběhla mimo jiné výstavba paláců v Lerně a v Tíryntu. Tato civilizace přišla z Malé
Asie, ale byla nakonec pohlcena nejstaršímu Helény„kteří kolonizovali dnešní pevninské Řecko
někdy kolem roku 2200 před n. 1. Nejvýznamnější architektonickou památkou EH je patrně
tzv. Dlaždicový dům v Lerně. Pocházel z doby kolem 2300 před n. 1. a byl po stoleté existenci
zničen. Ze stejné doby je také kruhová stavba v Tíryntu.
V mladší době bronzové (LH) se více uplatnil krétský vliv, který lze pozorovat někdy kolem
roku 1600 před n. 1. Druhou polovinu 16. století před n. 1. charakterizují hlavně dva hroby
v Mykénách. Hrobový kruh A objevil H. Schliemann v roce 1876. Vytvořen byl pohřby šesti
králů s nejbohatší výbavou, jaká kdy byla v Řecku nalezena. Hrobový kruh B byl vykopán
v letech 1952-54. Mnohé části hrobové výbavy pocházejí z Kréty a ukazují na vliv této kultury
na celou egejskou oblast. V 15. století před n. 1. se mykénská kultura šířila po celém pevninském
Řecku, mykénská „říše" také zhruba na sto let ovládla celou egejskou oblast. K pádu došlo
kolem roku 1200 před n. 1., ale není zcela jisté, zda měly zkázu na svědomí tzv. mořské národy
nebo již dórské kmeny.
Palácová kultura se rozvíjela hlavně v mladší době bronzové (LH). Jedná se o stavby
v Mykénách, Tíryntu, v Gla (starověká Arné) a Pylu. Na rozdíl od krčtských staveb chránily
mykénské paláce mohutné hradby z obrovských kamenů.
Mykény
Město sice zaniklo až v roce 470 před n. 1., ale jeho význam se již v průběhu 12. století
znatelně oslabil. Hlavní etapy výstavby starověkých Mykén je nutné zařadit do rozmezí

Mykény, půdorys arelu hradu s vyznačením jednotlivých důležitých objektů
od poloviny 14. století do konce 13. století před n. 1.
Mykénské stavby jistě nevznikaly nahodile, ale podle určitého plánu, i když je struktura pev
nosti nepravidelná. Nově se zde byla vytvořena základní stavební jednotka, která později ovliv
nila celou řeckou kulturu - megaron. Původně to byla obytná stavba, teprve později sloužila
především ke kultovním účelům. Tento termín označuje ještě u Homéra jen obecně velkou síň,
v odborné literatuře je tímto výrazem míněna stavba sestávající z krytého portálu, předsíně a
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z velkého sálu s trůnem a s ohništěm
uprostřed. Tento sál měl strop vynáše
ný zpravidla čtyřmi sloupy.
Mykénský hrad vznikal patrně
v průběhu 13. století před n. 1. Na hra
debních zdech je užito tzv. kyklopského zdiva (obrovské nepravidelné, ale
přesně do sebe zapadající kameny).
Zdi jsou zpravidla 4,5 m silné a jejich
výšku lze odhadnout asi na 15 m.
Pouze Lví brána a vedle probíhající
hradby byly vystavěny z pravidelně
opracovaných kvádrů. Lví bránu,
která nebyla nikdy skryta pod zemí
a je dodnes vstupním místem do hra
du, lze datovat do doby kolem roku
1250 před n. 1. Brána zpřístupňovala
cestu, která obtáčela kruhový hřbitov
a vedla dále ke královskému paláci.
Ten byl proti obytným čtvrtím v Mykénách vyvýšen a vytvářel částečný
terasový soubor. Palác vznikl v mís
tech někdejší menší pevnosti.
Mykány, tzv. Lví brána
Mykány, detail Lví brány, výplně překladu

Zmíněný kruhový hřbitov, dříve
mylně označovaný za pokladnici, je

dnes považován za tzv. heróon, místo zasvěcené kultu
hérojů. Obecně měl být
umístěn poblíž hradeb u brá
ny. Nepochybně zde nebyl
pohřben Agamemnón a další
příslušníci Atreova rodu, jak
se domníval H. Schliemann,
ale hroby patří starším mykénským králům, kteří vládli
v 16. století před n. 1.
Již
mimo
městské
hradby
byly
umístěny
hroby s nepravou klenbou
kruhového půdorysu (tzv.
tholos). Kupolové hrobky
(tholoi) byly ostatně typické
i pro královské pohřby
na západním Peloponésu
kolem roku 1550 před n. 1.

Lvi hrobka

l i m
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Mykény, hroby v okolí opevněného sídliště, mapa okolí Mykén
(nahoře), řez a půdorys tzv. Atreovou hrobkou (dole)

Zděnou hrobovou komoru na kruhovém půdorysu uzavírá nepravá kopule, vytvořená kvádry
přečnívajícími před spodní vrstvu, které nakonec prostor zcela uzavírají. Tholos se na pevninské
Řecko dostal z Kréty, jak lze předpokládat z vykopaných starších pohřbů na jihu ostrova. Zde
ale byly kruhové hrobky používány
pro kolektivní pohřby, na rozdíl
od královských hrobek pevninského
Řecka. Nejdelší řadu po sobě jdoucích
hrobek (9) známe z Mykén. Lze je
datovat v rozpětí let 1500 až 1225
před n. 1. Hroby postupně nabývaly
na velikosti a výstavnosti. Nejmiadší,
nejlépe zachovaná a také nejznámější je
tzv. Pokladnice Átreova. Je to zavádějící
název, dodnes není známo, komu byla
určena, jistě to však byl mykénský král,
vládnoucí nejspíše ve 13. století před n. 1.
(někdy se objevuje datace do doby kolem
drómos
roku 1330 před n. 1., jindy kolem 1250
před n. 1.). Vstupní chodba (dromos) je
dlouhá 36 m a široká 6 m. Vstupní portál,
vysoký 5,4 m a široký 2,7 m provázely
polosloupy ze zeleného mramoru, které
zdobil ornament v podobě krokvic.
Hlavice se přibližují klasickým dórským
hlavicím. Trojúhelné odlehčení překladu
odpovídá statickému rozložení tlaků
nad překladem. Vlastní kruhový prostor
v průměru 14,5 m dosahoval zhruba
stejné výše (13 m).
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Tiryns, půdorys městské pevnosti
Tíryns
Hrad, který tvoří jádro většího
opevnění, byl opevněn v době kolem
roku 1400 před n. 1., celé návrší
obklopily hradby o něco později, snad
v době o sto let mladší. Hrad vznikal
nedaleko mořského pobřeží. Také zde se
objevuje na hradbách kyklopské zdivo,
stěny jsou silné dokonce 7 až 8 m, výška
se předpokládá větší než v Mykénách,
až 20 m. Zajímavým způsobem je řešen
vstup do pevnosti. Přístupová cesta
vede dlouho kolem hradby, aby útočníci
byly pod dlouhou kontrolou obránců,
a po překročení hradeb se rozdvojuje.
Jedna větec vede do refugia a druhá do
hradu a opět je chráněna další vnitřní
hradbou. Podobně jako v Mykénách i

Tiryns, půdorys megaronu, detail

zde lze doložit existenci hlavního mužského megaronu, vedle menšího ženského. Nevysvětlen
zůstal smysl ochozových chodeb s přečnělkovou klenbou a malými klenutými celami v síle
zdí.
Pylos
Hrad v Pylu byl podle pověsti sídlem Nestorovým. Patrně se jedná o lokalitu v Messénii.
vykopanou v roce 1939. Stavba vznikala kolem roku 1300 před n. 1. Oddělena je tu část obytná
a část správní, každá však měla vlastní vinné sklepy. Dále zde byla budova dílenská, kde se
obnovovaly a vyráběly válečné vozy a zbroj. Obytné budovy byly stavěny z kamene a ze dřeva;
sloupy, krovy a stropy byly dřevěné.
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ŘECKO
. Označeni Řecko (Graetia) je patrně římského původu,* sami Řekové se nejdříve nazývali
podle jednotlivých kmenů, teprve od 7. až 6. století před n. 1., v době postupného sjednocování,
jako Helladové.
Po vpádu posledního řeckého kmene - Dórů - někdy kolem 1100 před n. 1. se pohybovala
kultura pevninského Řecka na nevelké úrovni. Po vyvrácení Mykén a jejich kultury nastalo
„temné" období. Nelze doložit žádné výraznější spojovací články mezi mykénskou kulturou
a archaickým řeckým uměním. Dnes se však ukazuje, že Řekové převzali z mykénské kultury
mnohem víc, než se původně předpokládalo. A trvalo ještě několik staletí, než se řecká
architektura ustanovila jako samostatný fenomén. Historické období Řecka začíná ve shodě
s prvními olympskými hrami, uspořádanými v roce 776 před n. 1.
Chronologie
A. Heroické, homérské období (předhistorické).
B. Dějinné období (ustálené tři hlavní kmenové skupiny, achajsko-aiólské, iónské
a dórské).
1. Archaická doba (8. až 6. století před n. 1.) je charakterizována vznikem monumentální
kamenné architektury. Konstituuje se městský stát, poliš. Umělecky lze pozorovat vývoj
od geometrizujícího stylu k orientalizujícímu.
2. Klasické období (5. až polovina 4. století před n. 1.) poznamenaly řecko-perské války
a v roce 480 před n. 1. vyplenění Athén Peršany, které přivodilo rozsáhlé přestavby. Výraznou
politickou osobností té doby byl Periklés. Vznikly tři mocenské okruhy: athénský spolek,
peloponéský spolek (Sparta) a sicilské obce (sicilská říše). V letech 431-404 před n. 1. probíhaly
peloponéské války, z nichž vítězně vyšla Sparta.
3. Helénistické období(polovina 4. století před n. 1. až 1. století před n. 1.). Vzestup Alexandra
Makedonského, který definitivně zlomil perskou nadvládu ve východním Středomoří. Po smrti
Alexandra, který náhle zemřel ve 33 letech (323 před n. 1.), převzali vládu v říši „diadochové",
posléze královské dynastie, které nakonec ovládly tři největší území: Ptolemaiovci Egypt,
Seleukovci Sýrii a makedonské království v evropské části někdejší veleriše. Římané již v roce
197 před n. 1. dobyli Makedonii, roku 146 před n. 1. Korint, naposledy pak roku 30 před n. 1.
poslední helénistickou říši - Egypt.
Stejně jako asijské kultury, byla také řecká opřená o městské státy. Řekové kolonizovali
rozsáhlá území kolem Středozemního a Černého moře. Dórové obsadili severní pobřeží Černého
moře a založili zde vedle dalších lokalit i Byzantion (dnes Istanbul), ale dostali se i na Sicílii
a do jižní Itálie, Iónové kolonizovali Kampanii a severní Itálii, pronikli dále do Galie, kde
založili Massalii (dnes Marseille). Řekové založili ale kolonie i v Egyptě.
Řekové nepřevzali ze starších kultur egejské oblasti ani kyklopské zdivo, ani nepravé klenby,
ani kónický sloup, velice důležitým převzatým architektonickým prvkem však byl megaron.
Výraznější byl egyptský vliv, v Egyptě poznali Rekové monumentální kamennou architekturu
s kamennými sloupy, opracovanými hlavicemi a patkami. Také až ze 7. století před n. 1. pochází
nejstarší chrám se sloupořadím, který" byl vybudován na ostrově Samos.
Od poloviny 6. století před n. 1. se již konstituoval kamenný dórský chrám, jehož podoba se
v dalším vývoji již nijak dramaticky nezměnila. Můžeme se jen domnívat, že použití sloupové
architektury mělo zprvu jen odlišit světské stavby od sakrálních nebo tu přetrvával jakýsi
kult sloupu, který lze doložit v Mykénách. Také v Persii se koncem 6. století před n. 1., tedy
jen s nevelkým zpožděním za Řeckem, dostává do popředí sloupová architektura. V každém
případě se v Řecku brzy architektura rozvinula do komplikovaného systému s pevnými
pravidly, která na dlouhá staletí ovlivňovala architektonickou tvorbu celé Evropy.
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Stavební materiál
Také v Řecku byla používána nepálená i pálená cihla. Přestože Vitruvius, který je dnes
jediným antickým autorem, jehož spis o architektuře se zachoval, je autorem latinským, ale
jeho popis výroby cihel platil i pro Řecko. Podle něho se měly cihly vyrábět z křído vité bělavé
nebo načervenalé hlíny, nebo z mastného hrubozmného jílu. Doporučoval je dělat zjara nebo na
podzim, aby vysychaly „jedním tahem", ale pozvolna. „Rychlým letním vysycháním vznikají
praskliny ... nejlépe se mají cihly dělat o dvě léta dříve. ... to také dovoluje omítání, jinak cihla
ještě sesychá
Vitruvius rozlišoval tři druhy cihel, první, který se nazývá lýdský, ale který
dále neupřesnil. Z „ostatních dvou se stavějí budovy řecké" - jedním z těchto dvou druhů byl
pentadóron, druhý tetradóron (dóron je řecky dlaň). Název nám tak jen udává délku cihly. Pro
veřejné stavby byly přitom určeny větší cihly. Bohužel o pálených cihlách se Vitruvius zmiňuje
jen letmo, neznáme proto dobře tehdejší technologii výroby.
Druhým velmi důležitým materiálem pro antické stavby bylo dřevo. Z něho se vytvářely
všechny vodorovné konstrukce, zpočátku i sloupy. Dřevo mohlo být kombinováno s pálenou
hlínou. Podle Vitruvia se stavební dříví mělo kácet od počátku podzimu přes zimu. Na jaře
totiž dřevo „slábne", stává se řidším. Vitruvius pak určuje nejvhodnější dřeviny: oceňuje jedli,
která se neprohýbá pod zatížením, dále dub zimní, topol se podle něho hodí spíše k řezbářským
pracím, olši naopak Vitruvius doporučil do základového zdiva (piloty) v močálových podložích.
Dobře vyschlý jilm a jasan, cypřiše a pinie doporučoval pro jejich odolnost vůči dřevokaznému
hmyzu, stejně tak cedr a jalovec. Z cedrového dřeva byly vytvářeny rovněž sochy (Artemis
v Efesu). Modřín byl odolný nejen proti dřevokaznému hmyzu, ale také proti ohni, ale dřevo
z tohoto stromu užívali až Římané.
V řecké architektuře se postupně stále více prosazoval kámen. Samozřejmě nejdříve jej
nalezneme u sakrálních staveb. Používaly se snadno opracovatelné porézní tufy, které se daly
dokonce řezat, mramor až později. Kámen se zarovnával za pomoci brusného písku otáčivým
pohybem. Zbytky rudkových nánosů ukazují způsob určení hladkosti těchto kamenů. Jednot
livé kusy kamene se na sloupech spojovaly za pomoci čepů. Nejdříve dřevěných, od 5. století
před n. 1. železnými hmoždinkami, zalévanými olovem (na Parthenónu jsou ještě dřevěné). Po
vrchově se stavby upravovaly jemnými omítkami, zvláště při použití pórového vápence. Stavby
z pentelijského mramoru se pochopitelně neomítaly.
V 6. a 5. století před n. 1. se zdilo ze samých vazáků, nebo se
střídavě kladla vrstva vazáků a vrstva běhounů. Kolem 4. století
před n. 1. se používalo smíšeného zdiva, tzv. opus mixtum. Jádro
tvořil lomový kámen, zpevněný opracovanými kvádry v iíci nebo
alespoň v nárožích. Nároží byla vyzděna převázáním nebo vyvá
záním.
Vitruvius líčí, že Řekové neužívali zevně hladce provedeného
zdění z měkkého kusového kamene, ale z tvrdého, jehož vazba
byla vytvářena jako z cihel. Stavělo se podle něho dvojím způso
bem: prvnímu z nich se říká isodomon, druhémupseudoisodomon.
Způsob spojování jednotlivých
tamburů sloupu pomocí čepu,
přebytečné olovo, kterým byl
čep zabezpečen, mohlo odtéci
žlábkem (vlevo nahoře)
Dva způsoby zdění, vlevo stěna
sestavená jen z vazáků, vpravo
zdivo z vazáků a běhounů
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První způsob je zdění
ve stejné výšce všech
vrstev, druhý používá
rozdílnou výšku. Podle
Vitruvia „oba tyto způ
soby jsou spolehlivé".
Jiným typem zdění je
enplekton
(výplňové
zdivo s litou maltou),
kdy zarovnané jsou
pouze lícové stěny. Re
kové ovšem tyto výpl
ňové vrstvy v určitém
rytmu provazovali přes
celou stěnu. Těmto
provazujícím vrstvám
říkali diatonoi.
Kámen se dovážel
pomocí kol, která byla
nasunuta
na
velké
kvádry, menší kusy
se dopravovaly vozy
či saněmi.
Kameny
se zvedaly za pomoci
kladkostrojů. Do jed
notlivých kusů byly
bud vytesány drážky
pro umístění lan, které
dodnes tvoří charakte
ristické rýhy ve tvaru
písmene U, nebo se
nechávaly kamenné vý
běhy, k jejichž odtesání
došlo po usazení ka
menného kvádru na mí
sto. Dodnes zůstaly tyto
výběžky zachovány u
nedokončeného severo
východního křídla na
akropoli v Athénách
(437-432 předn. 1.).

ISODOMON

ftecké enplektoD.

PSEUDOISODOMON

Výplňové zdivo enplekton podle řeckého způsobu a způsob vrstvení
steny ze stejných vrstev (isodomon) a nestejných (pseudoisodomon)

3,6 M

1,5

6-8,7 M

M
Brn

Způsob dopravy celých kvádrů na stavbu pomocí navlečených kol
(nahoře), na částečně otesaných kvádrech byly nechávány výstupky
pro zavěšení na lana, nebo byly vytvořeny drážky v těch místech
architektonických detailů, které se pohledově neuplatňovaly

Postup stavby
Stavba se zakládala
na vyrovnaném podlo
ží. Základové zdivo bylo shora ukončeno nízkou vyrovnávací vrstvou z opracovaných kamenů,
která se nazývá řecky euthynteria. Teprve na takto upravených základech byla budována vlastní
podnož. Tvary jednotlivých článků řecké architektury jsou odvozovány z jejich konstrukční
úlohy a vazby. Stavba pozůstává ze tří základních částí:
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štít
střecha
kládí
sloupy
zeď

podno:
1. podnože,
2. sloupů, zdi (nosných a vymezujících článků),
3. kládí a zastropení se střechou (nesených a překrývajících prvků).
Podnož (krepis) má u řecké architektury charakteristickou podobu, je odstupňovaná a obíhá
stavbu kolem dokola. Vnitřek (stereobat) a základy byly zpravidla vyzděny z podružnějšího
kamene, po obvodu se pohledově uplatňují pečlivě opracované kameny, na horní plochu, kterou
Rekové nazývají stylobat, byly stavěny sloupy. U některých staveb byl stereobat vytvořen
z pravidelných kvádrů, které byly spojeny zazubením. Tím bylo zamezeno „rozjíždění" se
základů, které hrozilo při nestejném podloží. Podnož sestávala zpravidla ze tří stupňů, které
však nebyly určeny pro výstup. Vitruvius tvrdí, že se stupně v průčelí konstruují vždy v lichém
počtu. Vstoupí-li totiž někdo na první schod pravou nohou, musí stejnou nohou vykročit
i nahoře v chrámu. Velikost stupňů se odvíjela od poměrové velikosti stavby. Na Parthenónu tak
jednotlivé stupně krepidy dosahují výšky 51,51,5 a 55 cm. Pro výstup byly proto vloženy nebo
naopak vytesány další stupně (schody), umožňující pohodlný přístup. Někde bylo vytvořeno
samostatné schodiště (Selinus). Horní plocha krepidy byla lehce vydutá, patrně kvůli odtoku
vody.

stylobat _
stereobat
euthynteiia
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Dórský sloup (sty los) je pouze dvojdílný,
sestává z dříku a hlavice, nemá vyjádřenou
patku a dosedá tak přímo na stylobat, jen
u některých staveb bylo vytvořeno zvláštní
lůžko (Diův chrám v Olympii). Sloup
začínal takřka u samého okraje třetího
stupně krepidy. U athénského Parthenónu
činí tato vzdálenost cca jen 3 cm. Samotná
konstrukce sloupu prošla dlouhým vývojem.
Nejstarší sloupy byly vztyčovány ze dřeva,
první kamenné sloupy byly vytvářeny jako
monolit, z jediného kusu kamene (chrámy
Héry v Olympii). V dalším vývoji (často
i souběžně) se dospělo k sestavování sloupů
pomocí bubnovitých článků, tzv, tamburů.
Až do 5. století byla plocha tamburů v ložné
spáře plochá, později byla vybrána, aby
kameny na sebe přesněji dosedly. Tambury
vzájemně spojovaly čepy bronzové nebo
dřevěné, později i železné. Čep byl pevně
zasazen do horního kusu, v dolním kuse
byl dlab a kanálek pro odtok olova, kterým
se spoj zaléval. Na konci svého vývoje se
dokonce sloupy sestavovaly z menších
kvádrů (chrám v Segestě).
Dřík sloupu se směrem nahoru zužoval,
toto zakřivení, které se nazývá entasis,
neprobíhalo vždy rovnoměrně. U starších
staveb bylo zúžení markantnější, tvořilo
až třetinu objemu, u pozdních staveb již
jen šestinu. Starší konstrukce mají zúžení
probíhající nepravidelně, směrem vzhůru
se zvětšující, pozdní sloupy mají křivku
zúžení takřka rovnou. Původní konstrukce
Způsob různých
možností vklá
dání schodišť do
krepidy (zcela na
hoře); poměrové
srovnání sloupů
při stejném mo
dulu z nejmladšího období až po
archaické (upro
střed); poměrové
srovnání sloupů
při zachování je
jich shodné výšky

KORINT

PAZSTUM

Selinunt
chrám C %

1 lít!
m

Deios
SELINUNT

Parthenon
PROPYLEJE

Korinth

NEMEA

entase nejsou známé, profilace se ostat
ně liší a je podmíněna dobou vzniku.
Vitruvius uvádí, že nárožní sloupy se
musí dělat širší o jednu padesátinu,
„protože volný prostor kolem nich jim
ubírá na síle, takže divákům připadají
štíhlejší. V čem tedy klame oko, to se
musí vyrovnat propočtem".

AKROTERIE

CKRLÍC

MUTULUS A
GUTTAE
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GUTTAE
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Povrch dříku dórského sloupu byl
upraven žlábkováním či kanelováním.
Žlábky byly vyvedeny do takřka ostré
hrany, lehce otupená hrana zamezovala
rozsáhlejšímu poškození při stavbě, ale
i nepřesnostem při vedení hrany, což by
pohledově nevypadalo dobře. Obvykle
dřík rozdělovalo 20 kanelur, někdy jen
16, u Poseidonova chrámu v Paestu je
naopak 24 kanelur.
Horní část dříku odděluje konicky se
rozšiřující spára zvaná skamilla, nad níž
je již hlavice sloupu, respektive krček
hlavice sloupu. Ten je ovšem s hlavicí
spojen, a to i fakticky, vytesáním z jed
noho kusu. Skamilla měla praktický
význam: zamezovala odštípnutí hrany
při pokládání hlavice. Zúžení na vrcho
lu sloupových krčků (hypotrachelion)
se mělo podle Vitruvia provést tak, že
krček tvořil pět šestin ze spodního prů
měru sloupu u nižších sloupů, u vyšších
až sedm osmin.
Hlavice má nad krčkem oblý bochníkovitý útvar podvalku (echinos) a
na něm čtvercovou desku (abakus).
Krček, echinos a abakus byly zpravi
dla vysekány z jednoho kusu kamene.
Střední část abaku poněkud vystupo
vala, aby nedošlo k poškození okrajů.
Tvar echinu se měnil v průběhu vývoje
dórského řádu, od oblejšího a rozlo
žitějšího, vytvořeného jakoby měkčí
hmotou, až po subtilní kuželovitou for
mu, ukazující na větší odolnost vůči tla
kům. Na spodní straně echinus zdobily
prstence (annuli)-

Dórská hlavice, různé podoby skamilly a anuli
(uprostřed), vzhled hlavice a její proměna v
archaické az helénistické době (dole)
94

Kladí a zastropení se střechou
Hlavice sloupu nesla kládí, které še
vždy skládalo ze tří částí - z architrávu
(epi styl ion), vlysu (triglyfon) a z římsy

Kládí dórského řádu a způsob nasazení stropních dílců (vlevo). Detail kládí athénského Hefaisteionu s figurálně zdobenými metopami
(geison). Architráv byl u menších staveb vytvořen
z jednoho kusu kamene, u větších byl sestavován
ze dvou, ale i ze tří kvádrů, respektive pásů. Méně
častěji byly skládány na sebe (Paestum, Agrigentum). V helénistické době se většinou používalo
architrávu z jednoho kusu kamene. Shora architráv ukončoval plochý pásek (taenie), k němuž
byly zespodu přidělány neprůběžné krátké pásky,
odpovídající umístění pod triglyfy (regulae). Na
těchto regulích bylo zespodu zavěšeno 6 kapek
(gutae). Kapky jsou údajně odezvou někdejších

Selínús, chrám C, asi 540-530 před n. I, detail vlysu v němž. se střídají figurálně zdobené
metopy s triglyfy. Pod nimi probíhají taenie a pod každým triglyfem regula s kapkami. Mutuli
na spodní části římsy jsou větší (odpovídají triglyfům) a menší (nad metopami)
dřevěných kuželovitých hřebů, které přidržovaly trámy.
Vlys nebo iriglyfon je plocha nad architrávem, kterou u dórského řádu člení metopy a
triglyfy. Vitruvius zdůvodňuje použití jednotlivých prvků: „výčnělky stropnic uřezávali svisle
podle zdí. Ježto se jim potom jejich vzhled zdál nepěkný, připevňovali v čele na řezech stropnic
desky tvaru nynějších triglyfů a pomalovávali je blankytnou barvou a vylešťovali je vrstvičkou
vosku". Metopa je odvozena z řeckých slov meta (mezi) a opai (kapsy pro trámy). Triglyf byl
konstruktivním prvkem, metopa výplňovým prvkem. Triglyfy se objevují nad osami sloupů, ale
rovněž nad osami interkolumnií, dochází tak k jejich pravidelnému střídání. Jedinou výjimkou
je nároží (hovoří se o tzv. nárožním konfliktu), kde podle zásad řecké architektur}', na rozdíl
od římské, musel být triglyf až v samém nároží. Vycházelo to patrně z dřevěných konstrukcí.
Konflikt se řešil různým způsobem, bud' došlo ke zvětšením metopy' (spíše v archaickém
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obdobO, nebo ke zmenšení
interkolumnia (v architektuře
klasické
doby).
Vitruvius
k tomu poznamenává: „Kdo
tedy chce vytvořit metopy
stejné,
zužuje
koncové
interkolumnium o polovinu
šířky triglyfu. To však je
nesprávné, ať se to řeší
prodloužením metop, nebo
zkrácením mezisloupí." Z toho
pak dochází k opakování
logického závěru: „Někteří
dávní stavitelé prohlásili, že
posvátné chrámy se nemají
stavět ve slohu dórském,
protože se v nich uplatňují
vadné a nesouladné poměrové
vztahy". Na rozdíl od římské

Detail nároží vlysu u Parthenon v Athénách (asi 447-432
před n. i). Triglyfy dobíhají až k samotnému nároží
Detail kládí tholu v Epidauru, kde se zachovala i ukončující
sima se zbytky chrličů a s antefixami
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architektury je v řeckém dórském řádu vlys shodně vysoký s epistylionem.
Tvar geisonu (ukončující ř í m s y ) a jeho jednotlivých součástí, odůvodňuje Vitruvms takto:
Později jiní při jiných pracích nechali vyčnívat šikmé nosníky krokví a výčnělky opatřovali
okapovými římsami". Údajně p r o t o je tu nakloněná rovina řezu, napodobující šikmost krokví.
Stejně pravděpodobné je vysvětlení, že šikmá část zabraňovala stékání vody po stěně. Ze
stejného důvodu mohly být vytvořeny i destičky pod římsou, zvané mutuli. Tyto desky byly
umístěny jak nad triglyfy, tak n a d metopami, na stropní straně se opět objevovali kapky (gutae),
zpravidla po šesti ve třech řadách. Dalším prvkem proti vodě byla scotia, žlábek, zabraňující
vodě stékat pro římse. Římsa v ř e c k é architektuře má totiž za úkol chránit vlastní stavbu před
deštěm. Římsu lze rovněž rozdělit do tří základních prvků: podpírající kymy, která dovoluje
vyložení římsové desky. Tu ukončuje sima, třetí prvek římsy, která má funkci okapu. Tvary
podpůrného prvku (kymatu) jsou různé, stejně jako ukončujícího (simy); dórská sima měla
zpravidla čtvrtkruhový profil.
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Poměrové vztahy štítů některých řeckých chrámů
Nízký řecký štít (aetos) má poměr základny k výšce asi 6:1.
Tvořen je profilací, která odpovídá římsové desce a simě, jejíž profil
vyplynul z úlohy žlabu. V rozích byl pro odtok vody vytvořen chrlič
v podobě lví hlavy. Vnitřní plocha štítu - tympanon - byla zpravidla
vyzdobena sochařskou prací. Na vrcholu štítu je ukončující motiv
akroterie (palmeta, mohla mít však i figurální podobu), obdobné
motivy se objevují i na nároží. Nalezneme tu i zvířecí motiv gryfona.
Akroterie konstrukčně zatěžovaly a tak zpevňovaly vrchol štítu
a jeho nároží.
Konstrukci stropu popisoval Vitruvius takto: „nad sloupy, pilastry
a antami se staví průvlaky (trabes), ve stropech jsou stropnice (tiena,
stropní trámy) a podlažní prkna (axes)". Kamenné stropní desky
se nazývají strotera. Je zajímavé, že rozmístění jednotlivých prvků
a jejich výšková úroveň neodpovídají výkladu o původu triglyfů
a metop. Konstrukce jsou totiž .umístěny výše, vlastně až v úrovni
geisonu. Strotery byly pohledově odlehčeny vybráním a vytvořením
kazet, do nichž byly vkládány uzavírající desky - kalymacie.

Akroterie na štítu řeckého chrámu ' *
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Původně plochá střecha (aetoma) byla záhy nahrazena, zřejmě
pod vlivem Malé Asie, střechou sedlovou. Ta umožnila odlehčení
konstrukcí. Střešní krytina byla zprvu z pálené hlíny, později mramorová. Tvořena byla z tašek (imbrices) a z prejzů (tegulae), ně-

KOR» -.•-.iL:

Trámová konstrukce antického krovu
a různé typy pálené střešní krytiny
(vpravo); způsob zastropení s kamen
nými deskami (stroterami) a detail
strotery (vpravo) bez kalymacií, které
se vkládaly do kazet
kdy bývaly prejzy a tašky spojeny do
jednoho celku. Na čele prejzů bývaly
antefixy (s motivy palmet), které pře
krývaly spoje krytiny. Korintské prejzy
byly do hrany, v ostatních oblastech se
používaly oblé. Hranu sedlové střechy ukončovaly hřebenáče (kalipteres), zdobené motivy
palmet.
Barevnost a sochařská výzdoba.
Řecká architektura nebyla zcela bílá, i když tato barva převažovala. Jasně se odlišovala
proti temně modrému nebi či proti okolní zeleni. Pestře byly upraveny jen detaily, především
sloupové hlavice (u dórského sloupu byla červeně zvýrazněna jen skamilla), ale nejvíce bylo
barveno kládí. Zpravidla černé (případně modré) byly triglyfy, metopy byly někdy červené, což
odpovídá původnímu materiálu terakoty. Červená byla rovněž spodní strana římsové desky,
mutuli byly opět černé (modré). Kapky však měly často zlacení nebo jiný kontrastní nátěr.
Taenia byla červená, regulae naopak byly čemé (modré), opět s barevně odlišnými kapkami.
Plocha tympanonu byla tmavá.
Typologie chrámů
Základem řeckého chrámu je megaron, který přiléhal k ústřednímu náměstí. Podle některých
vysvětlení pochází základ takového chrámu v sakrálním objektu, jež byl zřízen ve zříceninách
Tíryntu, v místech někdejšího královského paláce. Nakonec byl ovšem chrámek v Tiryntu
opuštěn pro velkou vzdálenost a chrám byl přenesen do nedalekého Argu, nově vzniklého.
V ose hlavního vstupu byla umístěna socha božstva, jemuž byl chrám zasvěcen. Hlavním
bohem přišlých Dórů byla především bohyně Héra, která měla pro zemědělskou společnost
rozhodující význam. Podle tradice byl také nejstarší řecký chrám v Argu zasvěcen Héře. A
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Chrám Aphaii v Aigině, kolem 500 před n. L, rekonstrukce původního stavu, pohled od seve
rovýchodu
stejně tak v Olympu patřil nejstarší chrám této bohyni.
Za nejstarší sloupový chrám Řecka lze patrně považovat Apollónovu svatyni (Thermon)
ze druhé stavební fáze (etapa B), která je většinou datována do 8. století před n. 1. Na této stavbě
lze sledovat proměnu podoby megara. Zůstala sice cella tzn. naos (loď) a předsíň (pronaos), ale
nově přibyla za nimi ještě vlastní svatyně, jež dostala jméno opistodomos. Kolem stavby byly
sloupy, zatím dřevěné a rozmístěné neobvyklým způsobem, který neodpovídá pravoúhlému
půdorysu svatyně, ale má podobu hyperboly. Další chrámy ze 2. poloviny 7. století před n. 1.
vznikaly na ostrově Samos, v Olympu, ale první celokamenný chrám vznikl zřejmě kolem roku
600 před n. 1. na Korkyře (dnes Korfu). Starobylost se rozezná v půdorysu, podle délky cely.
Pro starší stavby je spíše charakteristická větší délka a menší šířka, aby se daly lépe překrýt
trámy.
Chrám býval zpravidla postaven na vyvýšeném a ohrazeném místě, které se nazývá períbo
los. Svatyně bez sloupů, pouze s vysunutými zdmi se říká antový chrám (chrám in antis, řecky
náos en parastasis) podle pilastrů na vyčnívajících zdech (antae) nebo distylos podle dvojice
sloupu v průčelí. Oboustranně (na obou koncích) takto vybavený chrámek se nazývá in antis
postikum (postikum je zadní část, záchrámí). Tento zadní prostor nebyl propojen s cellou a
údajně sloužil k uložení obřadních předmětů. Pokud celé průčelí (třeba i antové) překrývaly
čtyři nebo více sloupů, užívalo se označení prostylos. Když sloupy ukončovaly i zadní stranu
nazýval se takový chrám amfiprostylos. Poté, co byly připojeny sloupy i po stranách a mezi
sloupy a svatyní byl vytvořen ochoz (pterón), vznikl perípteros. Nejčastější variantou sloupů v
průčelí byl pro tento větší typ chrámu, patrně nejtypičtějšího pro řeckou architekturu, hexastylos (šestisloupř). Zavedení pterónu zdůvodnil Vitruvius tím, že bylo zapotřebí dosáhnout mo
hutného vzhledu, a také proto, aby kolem chrámu mohlo prodlévat větší množství lidí, „kdyby
je znenadání překvapil liják a.uzavřel je tam". V zadní části postiku tu byl ještě prostor opisto
domos, který sloužil pro uchování nejcennějších věcí, svěřených zde přímo ochraně boha. Pod100
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PSEUDODIPTEROS

DÍPTEROS

le Vitruvia byl perípteros chrám, kde v průčelí a v postiku bylo po šesti sloupech (hexastylos)
a na bocích 11 sloupů včetně sloupů nárožních. Pseudoperipteros byly stavby, kde se objevují
jen polosloupy či tříčtvrteční sloupy a vytvářejí náznak širokého pterónu. Vitruvius píše, že tyto
chrámy mají v průčelí a v postiku po osmi sloupech (oktostylos) a na bocích patnáct, včetně
ďožních sloupů. Stěny celly mají však opět jen rozměr čtyř sloupů uprostřed. Dípteros nao.k vytváří zdvojený pterón, sloupy zde obíhají ve dvojím pořadí stavbu. Je zde rovněž osm
sloupů v průčelí. Hypaithros byl podle Vitruvia
nej větší chrám, v předehrami i v záchrámí byl
HEXASTYLOS
desetisloupový (dekastylos). Ostatní dispozice
odpovídala dipteru. Uvnitř však byly vždy
dva sloupy nad sebou. Střed chrámu se ocitl,
vzhledem k velikosti chrámu, pod širým ne
bem a bez střechy. Vitruvius u tohoto chrámu
uvádí jako příklad jen osmisloupový chrám Dia
Olympského v Athénách.
Vedle podélných chrámů se objevují v řecké
architektuře i kruhové svatyně. Zde je třeba od
lišit kruhový perípteros od monopteru, což je
stavba sestávající jen ze sloupů, bez vnitřních
"dí.

5M
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OKTASTYLOS

Průčelí Artemidina chrámu v Korkyře, kolem 600-590 před n. I.

Počet
sloupů
v průčelí byl dal
ším znakem chrá
mu
a zpravidla
vyjadřoval i jeho
velikost. Z velké
části se objevuje
sudý počet, aby
střední interkolumnium
odpovídalo
vstupu do chrámu,
jen výjimečně na
lezneme v průčelí i
liché počty sloupů
(v případě chrámů
s dvojím zasvěce
ním a se zdvojený
mi vchody). Podle
počtu sloupů v čele

se hovoří o tetrastylu (4), hexastylu (6), oktastylu (8), dekastylu (10) a dodekastylu (12). Počet
sloupů na bocích odpovídá zhruba dvojnásobku v počátečním období, u helénistických staveb
se počet sloupů na bocích výrazně snižuje.
Existovalo však ještě další rozdělení chrámů, a to podle poměrových vztahů. Vitruvius dělí
svatyně podle šířky mezisloupí (interkolumnia). Podle něho takových forem chrámů je pět
a nazývají se pyknostylos, chrám s hustě stavěnými sloupy, systylos se sloupy od sebe poněkud
vzdálenějšími, diastylos, se sloupy od sebe vzdálenými více než je žádoucí, araiostylos se
široce rozevřenými interkolumnii a především
eustylos, což je forma se správnými
vzdálenostmi mezi sloupy.
Pyknostylos je chrám, do jehož mezisloupí
je možno vložit 1 a 1 / 2 průměru (modulu)
3,5
sloupu. Výška jednotlivých sloupů k šířce
byla dána poměrem 10:1. Systylos má inter
ARAIASTYLQS
kolumnia rovná dvěma modulům. Plinthy
jeho
patek jsou stejně velké jako mezery mezi
W
r
dvěma plinthy. Vitruvius uvádí krásný příklad
8,5
nevhodnosti takových interkolumnii: když
k pobožnostem vystupují matky s dětmi, ne
9,5
mohou se držet za ruce vedle sebe, ale musí do
pterónu vstupovat za sebou. Husté sloupy také
DIASTYLOS
2,25
zakrývají výhled na chrámovou bránu a zasti
EUSTYLOS
ňují i sochy. Výška sloupů se stanovila na 9
I
a 1 / 2 modulu. Diastylos má interkolumnium
rovné rozměru tří průměrů sloupu. U této for
my byla nedostatkem skutečnost, že kamenné
10
9,5
překlady (epistyly) na. sloupech se mohly
zlámat. Výška sloupů k jejich modulu byla
8 a 1 / 2. Araiostylos nedovoluje vůbec pou
ha
žití ani mramorových, ani jiných kamenných
PYKNOSTYLOS

102

SYSTYLOS

i ¿1 mm 1 • niii—t"liiLI

překladů. Široké rozpo
ny dovolují jen dřevěné
trámy. Vzhled samot
ných chrámů je sražený,
přisedlý, nízký a široký.
Vitruvius neuvádí interkolumnia, ale analogicky
lze předpokládat, že se
jednalo o 3 a 1 / 2 mo
dulu na mezisloupí, ale
poměrová výška sloupu
k průměru měla být 8:1.
Eustyios „zasluhuje největší ocenění a má nejlé
pe uzpůsobené podmínky
pro praktické upotřebení,
pro vzhled i trvanlivost".
Mezery mezi sloupy jsou
2 a 1 / 4 průměru (modu
lu) ovšem s tím, že střed
ní mezisloupí, které je
jako jediné u této formy
rozšířeno, má být v šíři 3
průměrů sloupu. Vitruvi
us také podává návrh, jak
eustyios vytvořit: chrá
mové průčelí se rozdělí
u tetrastylu na 11 a 1 / 2
dílu, u šestisloupového
na 18 dílů a osmisloupového na 24 a 1 / 2 dílu.
Výška sloupu měla být
9 a 1 / 2 násobkem prů
měru sloupu (modulu).
Je zajímavé, že Vitruvius
sám tvrdí, že pro takový
chrám není v Římě pří
klad a uvádí maloasijský
chrám Dionýsa v Teu.
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Athény, pohled do rekonstruované celly Parthenónu se sochou
Athény Parthenos, po 447před n. I.
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Athény, řez Parthenónem , po 447před n. I.

Interiér chrámu
Podle
Vitruvia
se
měla svatyně rozvrhnout
tak, aby její šířka činila
polovinu její délky a aby
sama cella, v níž budou
umístěny vstupní dveře,
„měla délku o čtvrtinu
větší než šířku. Zbývající
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Thermos, chrám C (chrám Hery), počátek 7. století před n. i
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Paestum, tzv. Basilika (Heřin chrám. I), 550-530 před ti. I.
3/4 délky svatyně, určené pro předehrami (pronáos), maji vybíhat až k antám. Pokud by chrám
byl širší než 20 stop, pak se mezi anty ještě vkládají dva sloupy". Přístup se měl přehradit
mramorovou nebo dřevěnou vyřezávanou přepážkou (pluteum), opatřenou dveřmi. Pokud byla
vnitřní stavba chrámu dlouhá alespoň sto stop, pak se nazývala hekatompedon.
Vitruvius jasně říká, že socha má být v chrámu položena na východě a vchod na západě, ale
u dochovaných řeckých chrámů je to právě naopak. Pokud to podle Vitruvia vyžadovala situace,
mohl být chrám obrácen i jiným směrem. Tak třeba, jak uvádí Vitruvius, na Nilu v Egyptě se
chrám musí obracet k řece. Totéž platilo i pro chrámy u cest.
Chrámová síň byla podélná, u větších chrámu byl hlavní prostor vytvořen v podobě trojlodí;
lodě oddělovalo sloupořadí. Snad poprvé se takto vnitřní prostor vytvářel u chrámu Héry
II v Olympii (kolem 600 před n. i.). Výjimečně se objevují i dvojlodní dispozice (Thermos,
chrám C z počátku 7. století před n. 1.; v Paestu u tzv. Basiliky je dvojlodí podmíněno dvojím
zasvěcením). U trojlodních dispozic bylo střední pole širší. Sloupořadí vícelodních chrámů je
v dórském řádu vytvořeno dvojicí sloupů nad sebou, z nich horní jsou menší. Dvě řady nad
sebou byly údajně vytvářeno proto, aby sloupy nepřesahovaly svými rozměry sochu boha
a nerušily tak její kolosální měřítko. V Parthenónu se dvojdílné sloupoví objevuje i vzadu
za sochou bohyně. Cella nesloužila ke shromáždění věřících, to se odehrávalo před chrámem.
Ze byl také umístěn oltář pro zápalné oběti, většinou v podobě bloku (stolu).
Dveře umožňovaly spatřit boha, který však byl většinou zakryt textilním závěsem,
rozhrnovaným jen při svátcích. V celle byly shromažďovány obětní dary. Řecké chrámy byly
většinou bez oken, proto sem pronikalo světlo jen vstupem.
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Dórský řád
Řecká architektura byla vždy budována v některém z řádů, pro něž platila určitá pravidla.
Podle Vitruvia se jako první zrodil řád dórský, což ostatně odpovídá i dnešním poznatkům.
„Nad Achaiou a nad celým Peioponésem kraloval totiž Doros, syn Helléná a nymfy Phtie,
a postavil v prastarém městě Argu v Héřině chrámu svatostánek náhodně ve formě tohoto
stylu a potom podle téhož způsobu v ostatních achájských městech, třebaže dosud nebyla
vytvořena norma pro jeho rozměrové souladnosti." Dále líčí jak iónové stavěli dórské chrámy,
ale spekulovali nad jejich proporcemi, až nakonec v Malé Asii vyměřili chrám podle mužských
proporcí. Údajně zjistili, že chodidlo je šestinou výšky postavy a tyto poměry přenesli na dórské
sloupy. „Tak počal dórský sloup ztělesňovat ve stavbách proporcionalitu mužského těla a jeho
sílu i ladnost.". Později však se tyto vztahy dále posunuly, takže poměr k výšce činil 1:7.
Z Vitruvia víme, jakým způsobem mohlo být konstruováno průčelí dórského chrámu. V místě,
kde se měly stavět sloupy, se parcela, šlo-li o chrám tetrastylový, měla rozdělit na 27 dílů,
a na 42 dílů, pokud se jednalo o chrám hexastylový. Jeden z těchto dílů se stanovil jako
jednotka, modul, nebo podle řeckého výrazu embatér. Průměr sloupu měl mít 2 moduly, výška
pak byla 14 modulů, výška hlavice 1 modul. „Ve sloupech se vyryje 20 kanelur."
Sloupy dórského řádu připomínají mykénské a především egyptské formy.
Chronologický přehled nejdůležitějších dórských chrámů
Thermon v Aitólii. Již zmíněný Apollónův chrám B byl vybudován asi v 8. století před
n. 1., chrám C vznikal kolem roku 625 před n. 1. Megaron chrámu B měl rozměry 6 x 23
m a jeho zadní stěna byla mírně konvexní. Novostavba C, která na stejném místě vznikala
na konci 7. století před n. 1. je již klasický perípteros, obklopený 5:15 dřevěnými sloupy, jež
tak vytvářejí značně prodloužený obdélník v poměru stran 1:3. Sloupy, neobvyklého pentastylu
(pětisloupí), již byly vztyčeny na vyvýšené podložce, krepidě. Hekatompedon má rozměry 7 x
32 m a je poměrově ještě více prodloužen než krepida (1:4,5). Sloupy rozdělují i vlastní cellu
a opistodomos do dvou částí. Zajímavá zachovaným detailem je část nalezeného kládí střechy,
která se do průčelí obracela štítem. Zbytky malovaných metop (z terakotových desek) a hliněný
geison ukazují na raný způsob výstavby. Triglyfy mohly být ze dřeva nebo z pálené hlíny,
antefixy zdobily hlavy satyrů a menád. Dřevěné byly sloupy i epistylion.
První chrám Héry na os
trově Samos byl budován
kolem 630 před n. 1. a podle
hl požáru, druhý chrám vzni
kal za vlády tyrana Polykrata
někdy před polovinou 6. sto
letí před n. 1. První, dřevěný
chrám měl hekatompedon
o rozměrech 20 x 100 stop
(6,5 x 33 m), měl tedy opět
podobu značně protaženého
obdélníka v poměru stran
1 : 5 . Hexastylos v průčelí
a 18 sloupů na bocích vytvá
řely poměr 1 : 3 . Druhý, již
kamenný chrám byl při svém
budování největší v Řecku
(51 x 102 m), byl to oktosty-
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Períbolos na Samu s chrámem Héry, před polovinou 6. století
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los ve formě eustylu. Poměr
1:2 již ukazuje zřetelnou
tendenci ke zkracování dél
ky chrámu vůči šířce. Tato
druhá svatyně byla zničena
ve 2. polovině 3. století n. 1.

•

Další
Héřin
chrám,
v pořadí již druhý, vznikal
v Olympii kolem roku 600
E X X J
před n. I. Zatímco Zeus měl
• ě
nadále v Olympii pouze
Půdorys chrámu Hery II v Olympii, kolem 600před n. I.
oltář pod širým nebem (než
byl postaven chrám Libónem z Élidy), dostala jeho manželka Héra již v polovině 7. století před n. 1. jednoduchý antový
chrám s opistodomem (chrám I). Předsíň byla hluboká 20 stop, hekatompedon měl podobu
značně protaženého obdélníka o rozměrech 100 x 24 stop (31,3 x 8 m). Při přestavbě (chrám II)
byla svatyně opatřena okružní chodbou (pterónem) s vnějšími dřevnými sloupy (6:16). Došlo
tak k vytvoření příznivějšího poměru 1:2,5. Sloupy byly posazeny na nízkém stylobatu (18,8
x 50 m). Dřevěné sloupy (které zde ještě viděl Pausaniás) byly postupně nahrazovány kamen
nými, proto pocházejí z růz
né doby a mají nestejnou
velikost i nestejné hlavice.
Chrám Artemidin na os
trově Korkyre (dnes Korfu) byl stavěn v rozmezí let
600-590 před n. 1. v přísta
vu založeném korintskými
osadníky. Vybudován tu byl
patrně nejstarší kamenný
chrám Řecka, který dosud
známe. Je zhruba o 30 let
starší než chrám v jiné ko
Artemidin chrám v Korkyře, mezi 600-590 před n. I.
rintské kolonii, Syrákúsách.

j j é gj

Stavba dostala podobu oktostylu a dórského pseudodiptera. Leží na nevysokém stylobatu (35
cm), hekatompedon má rozměry 100 x 25 stop (loď byla dodatečně rozšířena zeslabením zdí
na 27 stop), a vytváří tak opět značně prodloužený obdélník v proporcích 1:4. Široká okružní
chodba (pterón) dosahuje
hloubky 20 stop, čímž vzni
kl pseudodipteros, jehož vy
6 *
tvořením se dospělo ke kla
©
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•
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sičtějším proporcím. Roz
I • 9 9 • • • 9 1
G
6
měry stylobatu činí 22,41
ls •
x 47,89 m, má tedy poměr
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i
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stran rovný 8: 17, což odpo
vídá i počtu užitých sloupů.
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Také tento poměr se přibli
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žuje klasickým proporcím
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Apollonuv
chrám,
v Syrakusach, asi 565 pred n. I. "
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a dosahuje jen 1:2,17.

Chrám Apollónův v Svrákúsách na Sicílii nechali kolonisté postavit kolem roku 565 před
n. 1. Syrákúsy jsou považovány za první dórskou kolonii založenou z Korintu v roce 735 před
n. 1. O něco mladší je Olympieion a obě stavby patří k nejranější monumentální architektuře
velkého Řecka. Naos Apollónova chrámu je 11,8 x 37, 2* m, zůstává tedy ještě ve tvaru'
prodlouženého obdélníka (cca v poměru 1:3,1), na východě s otevřenou předsíní in antis,
na západě uzavřenou. Peripteros vytváří hexastylos v průčelí a 15 sloupů na bocích, takže
poměr je shodný s chrámem v Olympii (1:2,5). Sloupy na stranách mají jiný průměr (l,84m) než
v průčelí (2,02). Za autora stavby, nebo spíše sloupů bývají považováni Kleomenés a Epiklés.
V Syrakusách se pak nalézá ještě jedna vysoce zajímavá stavba, chrám Athény, vybudovaný po
480 před n. 1. Dórské sloupy, tvořící dnes součást katolického chrámu, mají výrazně egyptskou
podobu. Nejenže mají opačnou kaneluru, ale nespočívají přímo na stylobatu, ale na plintech.
Paestum, půdorys města, A - chrám Hery I (Basilika), B - chrám Hery II (Poseidonův
chrám), C - chrám Athény (Deméter)
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Další významné dórské chrámy vznikaly v Paestu (řecky Poseidóniá) v jižní Itálii. Starší je
chrám Héry I, tzv. Basilika (s 9 sloupovým průčelím), jež pochází z doby kolem roku 540 před
n. 1. Basilika je peripteros, nonastylos, kde je vytvořen poměr 9:18 (1:2), dochází tak ke zřetel
nému zkracování stav
by, až do vytvoření
obdélníka, jehož jedna
strana je polovinou
druhé. Velice zajíma
vé a dále neopako
vané je dvoulodí se
střední řadou sloupů
a s dvojitým vstupem,
který ukazuje na dvojí
zasvěcení
chrámu.
O něco mladší je
chrám Athény (nebo
mylně Déméter), vy- Paestum, chrám Hery I, tzv. Basilika, asi 550—530 před n. I.
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Paestum, chrám Héry II, tzv. Poseidonův chrám, průčelí z doby
kolem 460před n. I. (nahoře); chrám Héry I, detail sloupů (vlevo
uprostřed); chrám Athény, kolem 520před n. I. (vpravo uprostřed)

budovaný asi roku 510
před n. 1. v pozdním ar
chaickém stylu. Jedná
se o hexastylos, kom
binovaný s 13 sloupy
na bocích, čímž je opět
dosaženo
příznivého
poměru (1:2,17). Stylobat má délku 100 stop
(32,8 m) a jeho šířka
k délce vytváří poměr
4 : 9. Cella má poměry
1 : 3 . Třetí významná
stavba v Paestu, chrám
Héry II, tzv. Poseido
nův chrám, patří již
do klasického období.
Postavena byla kolem

Paestum, chrám Héry II, tzv. Poseidonův chrám, kolem
460 před n. L, kresebná rekonstrukce kládí (vlevo) a
půdoiys (nahoře)
460 před n. 1. Dvě řady vnitřních sloupů mají již charakte
ristické uspořádání. Klasická je rovněž podoba hexastylu
kombinovaného se 14 sloupy na bocích (poměr 1:2,33).
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Paestum, chrám Athény (Déméter), asi 510 přeďn. /., půdorys
Stylobat má rozměry 24,31 x 59, 93 m.
Selínús na Sicílii byl založen kolem poloviny 7. století před n. 1. sicilskou Megara Hyblaia.
Starší chrám, označovaný písmenem C byl stavěn zhruba v letech 540-510 před n. 1. Triglyfy
jsou velké do 1,08 m, metopy do 1,15 m a římsoví dosahuje výšky 4,5 m. Stylobat je rozlehlý
23,94 x 63,72 m, takže chrám
má ještě takřka archaickou
formu značně protaženého
obdélníka, což je dobře vidět
i na vlastní svatyni (naos má
proporce 1 : 4, 10,4 x 41,55 m,
tzn. 20 x 80 stop). Sloupy jsou
ale již štíhlejší než obdobné
v krátce před tím postave
ném chrámu v Syrákúsách či
Koryntu. Nárožní konflikt tu
byl vyřešen
rozšířením ná
rožního triglyfu. V průčelí je
použito hexastylu, v bocích
15 a po prodloužení 17 slou
pů. Nejmladší chrám, ležící
na východní straně Selínúntu,
označovaný písmenem E (Héřin chrám II), má ještě značně
archaizující formy přestože byl
stavěn někdy po roce 460-50
před n. 1. Charakteristické je
jeho prodloužení (stylobat má
rozměry 25,32 x 67,74 m).
V průčelí je hexastylos, boční
strany mají 18 sloupů, čímž se
vytváří poměr 1:3, odpovída
jící archaickým chrámům. Ar
chaizující jsou rovněž i široké
Selínús, chrám E (Héřin chrám II), 460-450 před n. i,
hlavice. Vzorem pro stavbu měl
detail průčelí
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Selínús, půdorys chrámu C z tet 540-510před n. I. (vlevo); chrám D (vpravo nahoře) a
nejmladší chrám E z doby po roce 460 před n. I. (vpravo dole)
být (ale jistě jen ideovým) Héřin chrám v Olympu, vnitřní dispozice je u obou staveb velmi
odlišná.
Apollónův chrám v Korintu (řecky Korinthos) byl stavěn kolem 540 před n. 1., a patří tak
mezi pozdně archaické stavby. Zajímavostí je zde čtyřstupňová krepida, jejíž stylobat nese
v průčelí šest a v bocích 15 sloupů. Stavba je tak tradičně silně prodloužená, což je také podmí
něno novinkou v půdorys
ném řešení. Hekatompedon
totiž vytváří dva prostory:
trojlodnímu prostoru se 2:4
sloupům na východní stra
ně, odpovídá druhý, rovněž
trojlodní prostor na západě
s dvakrát dvěma sloupy.
Stylobat o velikosti 21,48
x 53,82 m je osazen 6 slou
py v průčelí a 15 sloupy
v bocích (poměr 1:2,5),
tedy ještě v tradičním ar
chaickém poměru. Sloupy
jsou vytvořeny z monolitů.
Nová je tu rozdílnost interkolumnií u průčelních os,
která-jsou širší než u poKorint, Apollónův chrám, kolem 540před n. I.
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délné strany (4,03 m, respektive
3,74 m). Nárožní konflikt zde byl
vyřešen rozšířením metop.
Z Apollónova chrámu v Del
fách se zachovaly jen nevelké
zbytky. Peripteros s hexastylem
v průčelí (v kombinaci s 15 slou
py v bocích) a stylobatem o veli
kosti 24 x 60 m ukazuje ještě na
archaický styl. Odpovídá to době
výstavby kolem roku 510 před
n. 1., kdy byl vybudován druhý
chrám na místě staršího, ještě
dřevěného, který podlehl ohni.
V adytonu (nepřístupné svatyni)
tohoto chrámu byl chován kámen Delfy, tholos ze 6. století před n. i, částečná rekonstrukce
omfalos, symbolizující střed svě vnějšího pláště
ta. Dále byly v Delfách dva chrá
my Athény Pronáie, ale z architektonického hlediska jsou důležitější pokladnice a dvě okrouhlé
stavby, tholy.
Restaurován byl thésauros Athéňanů nevelká stavba (10 x 6 m) z mramoru, vybudovaná
v podobě megaronu (in antis) v době kolem 510-500 před n. 1. U starší pokladnice sifniských
(před 525 před n. 1.) bylo u stavbičky in antis poprvé použito místo sloupů ženských karyatid
(korai). Karyatidy se objevují i u dalších pokladnic, znovu pak na Erechteionu v Athénách.
Ze staršího tholu (ze 6. století před n. 1.)
o stylobatu, jež měří v průměru 6,32 m, se
mnoho nezachovalo, rekonstruována byla
pouze dvojice sloupů s úsekem kládí. Podle
toho byla výška sloupů 3,10 m a průměr
0,445 m. Cella měla v průměru jen 3,54 m.
Mladší tholos, vybudovaný v letech 390/80
před n. 1.; byl zajímavý především tím, že
uvnitř bylo použito iónského řádu.
Chrám Aphaii v Aigině pochází z doby
kolem 500 před n. 1. Vznikal na starších zá
kladech chrámu z roku 570 před n. 1., ale to
se v půdorysném řešení neprojevuje. Chrám
má již poměr odpovídající klasickým reali
zacím, v průčelí je použit hexastylos, v bo
cích je dvojnásobný počet sloupů; vytvořen
byl tak poměr 1:2. Stylobat je v obdobném
poměru 13,77 x 28, 515 (tzn. 1:2,1). Jiná tu
je opět šíře interkolumnií v průčelí (2,62)
a na bocích (2,56), sloupy v průčelí jsou pak
ještě o 2 cm silnější. Na stavbě lze sledovat
velmi přesné poměry jednotlivých částí.
Stopa, rovnající se 32,8 cm, násobená 16
odpovídá výšce sloupu, do spodního prů
měru sloupu se vejde 3x a do interkolumnia

Aigina, chrám Aphaii, kolem 500 před n. I.
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Aigina, chrám Aphai, detail hlavic a kládí chrámu z doby kolem 500 před n. I.
Olympia, Diův chrám, 470-440
před n. I., půdorys (vpravo upro
střed)
Athény, Hefaisteion, 450—440
před n. I,, půdorys (vpravo dole)
5x. Vnitřní prostor chrámu v Aigině je trojlodní. Postranní užší pro
story oddělují dvě řady sloupů nad
sebou, z nichž výše položené jsou
0 poznání subtilnější.
Velký Diův chrám v Olympii
byl postavený mezi lety 4 7 0 ^ 5 6
před n. 1.; architekt Libon z Élidy
je doložen jako tvůrce. Jedná
se o hexastylos, se 13 sloupy
V bocích, vytvářejícími poměr
1 : 2,17. Stylobat o rozměrech*
27,68
x
64,12
m
ukazuje
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Athény, Hefaisteion, kolem 450-440 před n. I., dnešní stav
na prodlouženou dispozici. Cella je rozdělena do trojlodí, boční sloupy jsou ve dvou řadách
nad sebou obdobně jako u chrámu v Aigině.
V Athénách byly v klasickém stylu vybudovány dva velké chrámy. Starší je Hefaisteion
(dříve nazývaný Theseion), stavěný v letech 450-40 před n. 1. Je to hexastylos se 13 sloupy
Athény, Parthenon, 447-432 před n. I., dnešní stav
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Athény, Parthenon, 447—432 před n. L, půdorys

Cap Sunion, Poseidonův chrám, 450-440 před n. I.

Akragás (dnes Agrigent), chrám Svornosti (chrám F), kolem
425 před n. /., současný stav
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v bocích, čímž vytváří kla
sický poměr 1:2,17. Poměr
100 stop dlouhé stavby je
1:2,25 (14,45 x 32,51 m).
Chybí stylobat v celé plo
še, vytvořen byl jen pod
sloupy; samostatné mra
morové stupně vytvářejí
krepidu. Nárožní konflikt
tu byl řešen rozšířením
interkolumnia. V interiéru
sloupy probíhají i v části
za sochou.
Druhým, mladším chrá
mem, ale jistě nejdůležitější stavbou klasického stylu,
byl Parthenón, respektive
chrám Athény Parthenosv
Postaven byl v letech 447438/32 před n. 1. architekty
Iktinem (později
stavěl
v Eleisis a Bassai) a Kallikratem (zhotovil plány
i pro chrám Athény-Níké),
ředitelem stavby byl sochař
Feidiás. Po zničení akropole Peršany v roce 480
před n. 1. byla nová stavba
zahájena poněkud jižněji
od původního chrámu.
Podloží má rozměry 31,39
x 76,82 m (stylobat 23,53
x 66,94 m) a původně zde
měl být perípteros o pomě
ru sloupů 6 : 1 6 . Také cellu
mělo členit
10 sloupů
ve dvou řadách. Nakonec
došlo k rozšíření stavby
asi o 4 m, takže se průče
lí změnilo na oktastylos
s klasickým poměrem se
17 sloupy v bocích (1:2,1).
Sloup je vysoký 10,43 m,
nárožní sloupy jsou zesíle
ny o 4,3 cm, jejich entase
je minimální, tvoří jen
1/600 výšky sloupu (v ab
solutní míře jen 1,75 cm).
Nárožní konflikt vyřešili

architekti zúžením interkolumnia.
Chrám Poseidonův na mysu Sunion byl
postaven kolem 450-440 před n. 1.
Je "to
hexastylos se 13 sloupy v bocích" a s klasickým
poměrem 1 : 2,17. Sloupy jsou štíhlé s malou
entasí. Svatyně byla postavena nad nedokončeným
chrámem, zničeným Peršany. Základy mají
rozměry 13,47 x 31,12, jsou poměrově obdobné
athénskému Parthenónu, poměr tedy tvoří 4:9.
Na vnitřní straně se objevuje iónský vlys, stejně
jako o něco později v Bassai.
Město Akragás (Agrigentum) na Sicílii bylo
založeno údajně roku 582 před n. 1. kolonisty
z Gely. Jeho moc ukončili Kartaginci, kteří město
v roce 406 před n. 1. pobořili. Chrám označený
písmenem D (chrám Héry Lacinijské) vznikal
kolem roku 450 před n. 1. Jeho stylobat je veliký
16,91 x 38,10 m, tzn. 2,5x větší než následující
tzv. Heraklův chrám. Přesto má klasické proporce
jako Héfaisteion v Athénách 1:2,25. Byl to períp
teros o šesti sloupech v průčelí. Známější stavbou
byl nepochybně „chrám Svornosti", označovaný
jako chrám F. Vystavěn byl kolem roku 425 před
n. 1., jeho stylobat má rozměry 16,93 x 39, 42 m.
Hexastylos v průčelí provází klasický počet 13
sloupů v bocích. Vzhledem k tomu, že se chrám
velmi dobře zachoval, stal se vzorem pro novo
věké zahradní stavby do anglického romantického
parku. Z hlediska architektonického vývoje byl
nejdu ležitějším chrámem v Akragás Diů v chrám,
vybudovaný během 5. století před n. 1. Byl to
pseudoperipteros (nezvyklého počtu 7:14), kde
mezi polosloupy se na bocích ještě objevovali
giganti, vysocí necelých osm metrů. Stáli na kordonové římse a podpírali epistylion.

Akragás, Diův chrám, 5. století před
n. L, půdorys

Nedaleko arkadské Figaleie byl v Bassai
postaven dórský chrám zasvěcený Apollónovi
Epikurovi (Pausanias zmiňuje jako autora Iktina).
A přestože tento chrám vznikal v letech 430-410

Bassai, chrám Apollónův, 430-410 před
n. L, půdorys (vlevo), detail interiéru
chrámu s pilíři ukončenými tříčtvrteční
mi sloupy
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před n. 1. má ještě velmi archaickou
podélnou dispozici. Stylobat má rozměry
14,48 x 38,24 m, tzn. poměr stran 1:2,7.
Hexastylos v průčelí je doplněn 15 sloupy
v bocích, takže i zde je uchován archaický
poměr - 1:2,5. Zvláštní a zcela neobvyklá
je vnitřní dispozice. Objevuje se tu boční
vchod do svatyně, uvnitř se nachází nový
typ volutových hlavic po stranách (iónský
řád) a akantová hlavice v průčelí celly
(korintský řád). Nejsou to volné sloupy,
ale poloviční, tvořící ukončení krátkých
příčných zdí. Jako kdyby autor chrámu byl
inspirován vstupní chodbou do Džóserova
okrsku v egyptské Sakkáře.
Chrám Athény Alea v Tegey byl
budován asi v letech 350-340 před n. 1.,
poté, co požár v roce 394 před n. 1. zničil
starší chrám. Jako tvůrce novostavby
je někdy uváděn Skopas z Paru,
sochař a spolupracovník na Mausoleu
v Halikarnassu. Je to zřejmě první
mramorový chrám, který má archaizující
formy, což se projevuje v rozměrech
stylobatu (19,19 x 47.55 m) a v počtu
sloupů. Průčelní hexastylos po bocích
provází nikoliv klasických 13, ale 14
sloupů. Také zde je vchod do hlavní části
chrámu veden z boku.
V Nemeji v Argolidě se zachovaly
zbytky Diova chrámu, pocházející patrně
z poloviny 4. století před n. 1. Je to dórský
hexastylos (poměr sloupů v bocích je
6 : 12) se štíhlými sloupy s minimálními
echiny. Zbytky chrámu vystihují tendenci
helénistického stylu ke zkracování velikosti
stavby v poměru k šířce a k zeštíhlování
sloupů.
To je vidět i na stavbě Apoilónova
chrámu v Argu (sloupy 6:12) a Asklepiově
chrámu v Epidauru (sloupy v poměru
dokonce 6:11), obě stavby se nalézají rovněž
v Argolidě. V Epidauru, ve starověkém
světě proslulém zázračnými uzdraveními,
je však pro dějiny architektury důležitější
Asklepiův tholos (Asklepieion), jehož
vnější sloupy jsou dórské, vnitřní korintské.
Epidauros, Asklepiův tholos, půdorys a řez
tholos
116

Tegea, chrám Athény Alea, asi 350-340 před n.
I., průčelí

Iónský řád
Vitruvius popisuje vznik iónského
řádu jako styl, který se zformoval
na maloasijském území zásluhou
řeckých kolonistů, vyslaných sem
ve třinácti skupinách z Athén. Nově
založená města zde celý kraj posléze
pojmenovala po svém vůdci Iónovi
jako Iónie. „Pak pokročila ke stavbě
chrámů nesmrtelných bohů a počala
tam budovat svatyně. Především po
stavili chrám Apollónovi Paniónskému, jak to kdysi viděli v Achai, a na
zvali jej dórským, poněvadž v tomto
slohu postavený chrám viděli poprvé
v městech Dórů." Vitruvius pak dále
uvádí, že když „později pomýšleli na
stavbu Artemidina chrámu a hledali
nové tvarové pojetí" vycházeli stejně
jako u dórského řádu z poměrů lid
ského těla. Ale nebyla to forma muž
ská, nýbrž ženská, takže modul nebyl
určen šestinou podle chodidla mužské
ho, ale osminou, podle nohy ženské.
Sloup tak dostal vznosnější vzhled.
„Místo společné podnože položili pod
základnu sloupu patku, vpravo i vlevo
na hlavicích umístili převislé voluty
jakoby nakadeřené kučery ve vlasech
a čelné jejich strany vyzdobili kymaty
a enkarpami, rozloženými jako vlasy.
Po celém dříku sloupu spustili kanelury jako nápodobu draperie na štolách
vdaných žen...".

ATHÉNY
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APTEROS
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Iónský řád je skutečně štíhlejší
a vznešenější než dórský. Objevuje
se
především
v
maloasijských
městech a byl zřejmě plně vyvinut
takřka ve stejné době jako dórský
řád. Lze předpokládat, že sloupy
tohoto řádu byly více odvozeny
z východu než z Egypta jako dórský
řád. Charakteristická pro něj je větší
zdobnost.
Stejně jako dórský řád, sestává
rovněž iónský ze tří základních
součástí: podnože, sloupoví či stěny

C H R Á M NlXÉ

• epistyl (arcbitiáv) -

lilavicc sloupn

c

Iónský řád podle Vitruvia
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torus

superior torus

inferior torus
~y superior trochilos
inferior trochilos

scoda (trodiilos)

Patka asijsko-iónská (nahoře vlevo) a patka atticko-iónská (nahoře vpravo). Patka Ap o lionova chrámu
v Didymě

Profilace kanelur iónského řádu

Předpokládaný vývoj iónské hlavice ze sedla dřevě
ných konstrukcí
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a z kládí, stropu a střechy. Krepida
u iónského řádu bývala výraznější,
stupně se zdrobnily a počet stupňů se
zvýšil, takže se běžně pohyboval mezi
3 až 7.
Na rozdíl od dórského sloupu má
iónský sloup již trojdělení. Sestává
z patky, dříku a hlavice. Konstrukci
patky iónského sloupu popsal Vitruvius
takto: rozměry se rozvrhnou tak, aby
„výška patky s plinthem měřila 1 / 2
průměru sloupu a aby jejich přečnělek,
kterému
Rekové
říkají
ekfora,
vybíhal o 1 / 2 průměru. Šířka i délka
plinthu bude proto měřit 1 a 1 / 2
průměru sloupu." Dobře lze rozeznat
dva
typy
patek:
asijsko-iónskou
a atticko-iónskou. Patka (spira) měla
za úkol rozvádět tlak na stylobat
do větší plochy, aby nedošlo k rozdrcení
podnože. Asijsko-iónská patka má
navíc ještě plinthus, kde je převod
tlaků ještě více pozvolný. Horní torus
často zdobilo rýhování, pletenec či
jiné vzory (jako by ovinutý vavřínový
věnec). Výška patky se pohybuje mezi
1 / 2 až 5 / 9 dolního průměru sloupu.
Atticko-iónská patka postrádá plinthus
a bývala méně dekorována.
Také dřík iónského sloupu se
na první pohled liší od dórského, i když
na obou se objevuje kanelování. Dřík,
protože vychází z patky, začíná vždy
náběhem s páskou. Kanelury (stria) by
měly být v počtu 24 (podle Vitruvia).
Ve skutečnosti se počet pohyboval
mezi 22 až 44, ale zpravidla to
skutečně bylo 24. Sloup iónského řádu
se stejně jako dórský zužuje směrem
nahoru o 1 / 6 svého průměru. Entase
má zlom asi ve třetině výšky sloupu.
Mezi kanelurami není ostrá hrana, ale
jsou tu stezky, které dovolují hlubší
zaříznutí kanelur než se objevuje
u dórského řádu. Spíše výjimečně je
nahrazen dřík sloupu ženskou figurou,
karyatidou (koré).
Hlavice je odvozena z tzv. sedla,
typického pro dřevěné konstrukce.

Nejstarší volutová hlavice pochází údajně
ze Smyrny, ale s pozdější iónskou hlavicí
má málo společného. Daleko blíže jsou tzv.
aiólské hlavice-predevším z Neandrie a Larissy. Jejich voluty vyrůstají přímo z dříků.
Posledním stupněm je iónská hlavice se
.spojenými volutami, která se zřejmě poprvé
objevila na votivním sloupu v Delfách jako
dar ostrova Naxos. Asijsko-iónská hlavice
se liší od aticko-iónské jen málo, spíše v po
měrových vztazích. U asijských hlavic jsou
voluty dále od sebe a také jsou lehce menší
než voluty atticko-iónské. U attických hla
vic tvoří voluty zhruba jednu třetinu šířky
celé hlavice. Stavební (kamenická) spára je
na hlavicích v různých úrovních. V nároží
umístěná hlavice nepřinášela žádný konflikt,

Aiólská hlavice z Neandrie, 1. polovina 6.
století před n. I.

Hlavice z athénské agory, kolem 450 před
n. I. (nahoře), hlavice z mysu Suriion, chrám
Votivní sloup v Délu, dar z ostrova Naxos,
Athény, kolem 460 před n. I.
kolem 570 před n. I.
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Rekonstruovaná hlavice ze starého Artemesia v Efesu, kolem 560-550 před n. I.
protože voluta zde byla vytažena do jakéhosi nosu a pohledově se uplatňovala z obou stran.
Kanelura zpravidla končila pod hlavicí, která byla odlišena astragalem (někdy se na něm uplat
ňoval motiv perlovce). Nad ním byl echinos vyzdobený motivy vejcovce. Přes echinos je přeta
žen balteus, uprostřed pokleslý, spojující voluty. Po stranách baltea se uplatňují pásky (fascie).
Mezi epistylionem a hlavicí byl ještě vložen abakus, který měl podobu pravoúhlé desky, nebo
vybíhal ve shodě s volutami.
Iónské kládí bylo trojího druhu. Asijsko-iónské kládí se objevuje ve dvou podobách:
a) dvoudílné (bez vlysu, se zubořezem), b) trojdílné (s vlysem i zubořezem). Atticko-iónské
kládí bylo zpravidla trojdílné bez zubořezu. Je to však poněkud umělé členění, jak dokazuje
architráv Ereichtheionu s karyatidami, kde je na attické půdě dvoudílné kládí se zubořezem.
Architráv neboli epistylion má kymation,
který musí dosahovat 1/7
výšky epistylu. Zbylá část
mimo kyma se rozdělila
na 12 dílů. Tři díly z toho
patřily spodnímu pásu
(fascii), čtyři díly dalšímu
dílu a pět hornímu pásu.
Jednotlivé díly směrem
vzhůru předstupují. Vlys
(zoforos) nad epistylem
měl být o čtvrtinu nižší
než epistyl. Pokud měl
být
vyzdoben
reliéfy,
pak musel být naopak o
Asijsko-iónské kládí z
chrámu Athény v Priené
(kládí bez vlysu) a
atticko-iónské kládí na
'Erechtheionu v Athénách
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čtvrtinu vyšší. Kymation z této v ý š k y zaujímá sedminu. Nad vlysem, jak píše Vitruvius, „aťje
vytvořen zubořez (denticulusj, jež je vysoký jako střední pás epistylu. Má být vyložen ve shodě
se svou výškou". U starších řeckých staveb byl však vyložen více. Vitruvius pak navíc dopo
ručoval kvůli optickému klamu vyklonit všechny součásti nad hlavicemi sloupů o dvanáctinu
jejich výšky.
Pod římsovou deskou je zářez (intersectio), jemuž se podle Vitruvia řecky říká metopé.
•Římsovou desku podpírá kyma s listovcem u větších'Staveb, u menších je užito prostého
výžlabku - lysis. Nad korunními římsami se měly zřídit okapní římsy, kterým Řekové říkají
epaietides, byly o osminu vyšší než jsou korunní římsy. Chrlice v podobě lvích hlav se měly
dělat jen nad sloupy, aby voda jimi chrlená nepolévala lidi. Výška štítu se u iónského řádu určila
tak, že celé průčelí korunní římsy se rozdělilo na 9 dílů, z nichž jeden byl výškou. Na štítu se
neužívalo zubořezu.
Strop byl zpravidla umístěn ve výši vlysu, nebo prodloužené desky římsy. Systém se jinak
nelišil od dórského řádu.
Chronologický přehled nejdůležitějších iónských chrámů
Právě při stavbě Artemidina chrámu, Artemisionu, v Efesu (Malá Asie) vznikal iónský řád.
Nejstarší chrám se začal stavěl před rokem 546 před n. 1., nejmladší pak vznikal po požáru
v roce 356 před n. 1. Až do počátku 6. století před n. 1. se Artemidě obětovalo pod širým ne
bem, a teprve před polovinou století začal stavitel Chersiphron a jeho syn Metagenes z Kréty
s výstavbou největšího chrámu řeckého světa. Stylobat má rozměry 55,1 x 115,14 m, v průčelí
bylo vztyčeno 8 sloupů s rozšiřujícími se poli směrem doprostřed (interkolumnia přecházejí

Artemision [chrám Artemidy) v
Efesu, před rokem 546 před n. I.
Chrám kombinuje oktastylos v
průčelí s nonastylem v postiku,
nově byla řešena i krepida, proti
dórským stavbám, zvvšená
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Chrám v Efesu podle představ barokního architekta Johanna Bernarda Fischera z Erlachu
Apollónův chrám v D idy mě u Milétu, srovnání půdorysu
(ve stejném měřítku) původního chrámu z doby kolem 540
před n. La novostavby z doby kolem 310 před n. I.
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od 6,13 m až k 8,74 m). Na boč
ní straně je 21 sloupů, na zadní
straně 9 v normálním uspořádání
stejných interkolumnií (5,22, tzn.
10 loket). Sloupy jsou ve dvou
řadách, jedná se tedy o dipteros,
celkový počet sloupů na stavbě je
114. Sloupy spočívají na bohatě
členěné patce, položené na plinthu (hrana 2,35), které zde bylo
patrně v řeckém světě použito
poprvé. Sloupy z 5. století před
n. 1. mají 24 kanelur, mladší
ze 4. století již jen 20.
Také nej starší Apollónův
chrám v Didymě u Milétu, zvaný
Didymaion, vznikal kolem roku
540 před n. 1. v iónském slohu
ja'ko dipteros. Byl zničen Peršany
roku 494 před n. 1. a znovu ob
noven koncem 4. století před n.-1.
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Didyma u Milétu, vnitřní prostor mladšího Apollónova chrámu, po 310 před n. I.
V průčelí se u původního chrámu uplatňovalo jako v Efesu 8 sloupů s širším interkolumniem
ve střední ose. Na zadní straně bylo použito 9 sloupů v rychlejším rytmu a po stranách bylo
21 sloupů. Mladší chrám, který byl budován po roce 310 před n. 1. měl již podobu dipterálního
hypaitru s otevřeným vnitřním prostorem (jeho stěny členily mohutné přízední pilíře). Uprostřed
byl nad posvátným pramenem vybudován adyton rovněž v iónském stylu. Stylobat byl zvětšen
a dosáhl rozměry 51 x 109,5 m, přesto zůstal menší než Artemision v Efesu. Přibyly také sloupy
na kratších stranách, kde jich bylo již 10, protože jejich rytmus se přizpůsobil bokům, u nichž
zůstalo 21 sloupů. Poprvé v iónském světě
se tu objevují sloupy s entasí. Dále došlo
i na zvýšení krepidy o další stupně, v celé
'íři průčelí se uplatňovalo monumentální
chodiště. Třetí velký iónský chrám byl
stavěn po roce 530 před n. 1. na ostrově
Samos. Jednalo se o dipteros zasvěcený
Héře, jehož stylobat dosahoval rozměrů
52,5 x 105 m.
Menší
iónské
svatyně
vznikaly
v Priéné, kde byl mezi lety 350-330
před n. 1. budován chrám Athény Polias.
Je to dílo architekta Pýthea, stavitele
mausolea v Halikarnassu. Tento architekt
je považován za tvůrce pozdně klasického
iónského stylu, protože do schématu
řádu přinesl několik novinek. Byl
rovněž autorem, dnes nezachovaného,
spisu o architektuře. Pýtheus především
istranil z iónského kládí vlys, když

Priéné, chrám Athény Polias, 350-330 před n. i.
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jeho spisy i v Itálii, ale bohužel se
nedochovaly. Magnésijský chrám se
vyznačoval řadou novot, „jež nebyly
vždy příliš vkusné", jak poznamenává
Vitruvius, značně akademicky laděný.
Tak například ve štítech umísťoval
architekt místo sochařské výzdoby
tři okna. Artemidin chrám byl
vytvořen jako oktastylos, dva střední
sloupy byly od sebe více odsazeny
(eustylos). Novinkou je zde rovněž
pseudodipteros. Před chrámem stála
další stavba, která architektonizovala
oltář s monumentálním přístupovým
schodištěm. Další stavbou v Magnesii
byl chrám Dia Sosipolis, který
byl postaven kolem 195 před n. 1.
a nově byl rekonstruován v Berlíně
v Pergamském muzeu. Stylobat
má rozměry 7,38 x 15,82 m, je to
tetrastylos a prostylos.
Iónský řád se uplatnil výrazně
i na jak na vnitřních sloupech
Propylejí, tak předně na Erechtheionu,
který- byl stavěn v letech 421-406 před
n. 1. Zasvěcen byl několika bohům,
předně však Poseidonu Erechtheovi,
po němž také převzal pojmenování.
Zasvěcení různým bohům snad
způsobilo i nepravidelnosti stavby.
Také podoba iónského řádu je na této
jediné stavbě rozlišná. V předsíni
je použito karyatid a chybí zde
vlys. Další stavbou v iónském stylu
na Akropoli je chrám Athény Niké
(Niké Apteros), postavený po roce
449 před n. 1. Kallikrátem.
Athény, Akropole, Erechteion s před
síní s karyatidami
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Magnesia na Maiandře, průčelí s eustylem průčelní
strany

Pergamon, oltář z let 180-160 před n. L, rekonstrukce v berlínském muzeu
V maloasijském Pergamu bylo postaveno několik sakrálních staveb v různých řádech.
Vedle malého iónského chrámku, vybudovaného však Římany, je zde nejrozsáhlejší stavbou
oltář, pocházející z let 180-160 před n. 1. Byl rozebrán a nově sestaven v Berlíně, kde je dodnes
vystavený. Stejně jako propylon, pocházející rovněž z Pergamu, patrové stavby z doby kolem
180 před n. 1., kde je užito suprapozice řádů. Dole jsou dórské sloupy, v horním patře iónské.
Střední osa je výrazně rozšířena.
Korintský řád.
Je ještě více dekorativní než iónský a není natolik svázán pravidly. Je z řeckých stylů
prokazatelně nejmladší. Proti iónskému řádu je hlavice čtvercová, takže zde nedochází ani
u nárožních sloupů ke konfliktu. Podle tradice nevznikal řád postupným vývojem, ale u jeho
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Hlavice korintského řádu, rekonstrukce hlavic z interiéru chrámu Athény Alea v Tegey, asi
350před n. I. (vlevo), hlavice v interiéru tholu v Epidauru, mezi 360-320před n. I, (upro
střed) a hlavice z interiéru Apollónova chrámu v Didymě, kolem 300 před n. I. (vpravo)
zrodu stál jednotlivec, sochař nebo kovotepec Kalimachos z Korintu, který" žil kolem roku 400
před n. 1. Podle Vitruvia byla hlavice tohoto řádu údajně objevena tímto způsobem: „Měšťanská
dívka z Korinthu, ve věku již na provdání, onemocněla a zemřela. Její někdejší chůva snesla
po pohřbu panenky, s nimiž si dívka za živa hrávala, naskládala je do košíku, košík donesla
k náhrobku a postavila jej na hrob. Košík pak přikryla taškou ze střechy, aby věci pod širým
nebem déle vydržely. Košík byl náhodou postaven nad kořenem akantu, ten, protože byl tísněn
zmíněným břemenem, vyhnal na jaře své listy a stvoly kolem košíku, zásluhou těžké tašky,
musely se listy svinout do závitnicových konečků". Tehdy šel kolem Kallimachos, zvaný
Athéňany pro své jemné a ušlechtilé práce v mramoru, jako puntičkářský, košíku si v š i m l . . . .
Pravděpodobnější jsou hypotézy,
které hledá pravzor korintského řádu
v Egyptě, v kalič ho vitých hlavicích
s Morálním dekorem (palmetou,
lotosem a papyrem). Korintský řád se
v Řecku uplatnil již jen v malé míře,
o to větší užití měl posléze v římské
architektuře, kde byl pro svou
dekorativnost velmi oblíbený.
Vitruvius charakterizoval korintský
řád takto: „Naproti tomu třetí sloh, jenž
se jmenuje korintský, je napodobením
panenské štíhlosti, protože jeho lad
nější výzdoba působí dojmem panny,
která je pro útlost svého věku stavěna
z graciéznějších článků těla." Zmiňu
je dále jeho konstrukci: „Korintské
sloupy mají všechny rozměrovosti své
symetrie stejné se sloupy iónskými
kromě hlavic, jejichž výška je dělá
poměrně vznosnějšími a štíhlejšími,
protože iónské hlavice mají výšku
jednu třetinu průměru sloupu, kdežto
korintské celý průměr dříku. Přidáním
dvou třetin průměru sloupu se stávají
korintské hlavice svou vznosností na-
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pohled štíhlejšími. Ostatní články, jež se kladou nad sloupy, usazují se na korintských sloupech
buďpodle dórských rozměrových vztahů, nebo podle obvyklostí iónských, ježto korintský sloh
sám nevytvořil vlastní řád o korunních římsách ani o ostatní výpravě".
Podle Vitruvia se měla hlavice s abakem konstruovat tak, aby výška odpovídala spodnímu
průměru sloupu. Zaoblení abaku mělo být takové, aby činilo devítinu čelní šířky. Výška abaku
měla tvořit sedminu výšky hlavice. Zbytek hlavice se pak měl rozdělit na tři díly, z nichž jeden
patřil dolnímu listu. Pod květy abakovými jsou umístěny úponky (helices), vlastní květy měly
mít stejnou velikost s výškou abaku.
Nejdříve se korintský řád uplatňoval v interiérech a na malých stavbách. Na vnějšku se řád
prvně uplatnil v roce 335 před n. 1. na Lysikratově pomníku v Athénách. V interiérech se uplatnil
již před tím v Bassai a v Tegey. Je to řád, který se vlastně rozšířil až v době helénismu.
Krepida se příliš neliší od iónského řádu, je rovněž nadále pravoúhlá. Sloup má klasické
trojdělení s atticko-iónskou patkou (vždy doplněnou plinthem). Patka bývá často konstruována
z jednoho kusu kamene dohromady s plinthem. Dřík korintského sloupu má entasi, zužuje se
o sedminu až šestinu, výška sloupu se pohybuje mezi 8,5 až 10,5 spodního průměru. Dřík
zpravidla člení 24 kanelur se stezkou, v mladší době bývaly kanelury někdy doplňovány
vloženými výplněmi ve spodní části (hůlky). Dřík nahoře i dole končí náběhem. Hlavice
má kalichovitou formu (kalathos). Ve spodním okruhu se objevuje 8 až 16 akantových listů,
ve druhém okruhu je 8 listů, posunutými mimo osy spodní vrstvy. Z listové části hlavice
vybíhají stonky (hellices), které se závitnicovitě stáčejí pod abakem, ale podporují také střední
květ. Abakus je poměrně plochý.

Někdy se hlavice rozdělují do šesti typů, ale toto členění je dost umělé. Za první se označuje
typ, v němž horní část hlavice zdobí mečíkové listy a nejsou zde voluty (Věž větrů v Athénách).
Druhý typ má akantové listy vyvedeny pod abakus, kde se ohýbají. U třetího typu vytvářejí
akanty v nároží voluty. Čtvrtý typ má obdobné utváření, ale abakus je zprohýbán a vytočen.
U pátého typu jsou dvě řady akantů a voluty, tento typ se blíží definitivnímu tvaru hlavice.
U šestého typu (který není zobrazen) je hlavice doplněna o figurální motivy.
Kládí korintského řádu má bohatší dekoraci než se objevuje u jiných řádů, i když je velmi
podobné, trojdílné a zpravidla přejímá profilaci iónského kládí. Novým článkem jsou konzoly,
které podpírají více vyloženou římsu (geison). Mezi konzolami jsou někdy bohatě profilované
a zdobené kazety. Případný zubořez je méně vyložen.
Chronologický přehled nejdůležitějších staveb korintského řádu
Již zmíněným nejstarším příkladem použití korintského řádu na vnějšku byla tzv. Lysikratova
lucerna v Athénách, Jedná se o drobný pseudomonopteros. Vítěz hudební slavnosti v -roce
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Athény, Věž větrů, polovina 1. století před n. I.
Athény, tzv. Lysikratova lucerna, 334 před n. I.
334 před n. 1. Lysikratés si nechal pro svou trojnožku, vítěznou cenu udělovanou básníkům,
vybudovat podstavec. Jeho vnější plášť člení šest korintských polosloupů, jejichž hlavice patří
k nejlépe propracovaným. Podle Pausania památník stojí v ulici, kde takových monumentů bylo
postaveno více.
Další drobnou stavbou v Athénách, na které se korintský řád uplatňuje, byla tzv. Věž
větrů, stojící uprostřed tržiště. Byla dílem syrského architekta Andronika a patrně pochází
z poloviny 1. století před n. 1. Uvnitř věže byly vodní hodiny (klepsydra), zvenčí sluneční
hodiny (gnómón).
Největší stavbou v korintském řádu, postavenou v Athénách, byl Olympieion. Chrám Dia
Olympského stojí mezi Akropolí a stadionem a byl vybudován již v době římské nadvlády.
Chrám se sice začal stavět již roku 175
před n. 1. Antiochem IV Epifanem,
na místě archaické svatyně ze 6. století
před n. 1., ale tato helénistická stavba
měla mít sloupy
původně iónské,
které posléze nahradily korintské, když
byl chrám za Hadriána dokončován
v roce 131 n. 1. Helénistickou stavbu
inspiroval chrám Héry na Samu,
měl zde vzniknout dipteros se 104
hlavicemi. Korintské hlavice mají
abakus s dosud neokosenými rohy.
Athény, Olympieion, do 131 před n. I.
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Mapa Řecka v níž jsou vyznačeny nejduležitějšílokality se stavbami dórského rádu (trojúhel"*> ""^horviu (kroužek). Značka omegy patří kruhovým stavbám

^pobřeží Malé Asie s řeckými koloniemi. Trojúhelník je určen pro stavby v dórském řádu,
«rouzekpro wnskestavbg kosočtverec pro korintské a omega patří kruhovým chráýmům
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Mapa řeckých kolonií v jižní Itálii, trojúhelníky patří stavbám dórského řádu, výjimečný je
iónsfcýřad (označen kroužkem)
l ^ p y řeckých staveb.
Řečtina používá pro c h r á m výraz naos, latina templům. Podle nejstarších náboženských
představ se kult vykonával pod širým nebem nebo v jeskyni. Uzavřené stavby sloužící ke kul
tovním potřebám byly převzaty z mykénské kultury, ale výstavbu monumentálních reprezen
tačních chrámů lze posunout až do 7. a 6. století před ri.T. Byla vlastně výrazem moci měst
ského státu či tyrana a její velikost se přímo odvíjela od významu stavebníka. Nejokázalejší
chrámy tohoto typu vznikaly v nejvýznamnějších městech (v Athénách Olympieion, na Samu,
v Efesu, v Korintu).
Chrámy se řídily vlastními předpisy a byly samostatnými hospodářskými jednotkami. Řecký
chrám stával zpravidla v posvátném okrsku (témenos), který býval vymezen zdí (períbolos).
Chrám spočíval na architektonizovaném podstavci (krepidě) a byl převážně pravoúhlý, řidčeji
132 •

kruhový (tholos). Vnitřní
dispozice byla často tvořena
předsíní (pronaos) a svatyní
(naos), někdy i zadní předsíní,
(opistodomos), která sloužila
jako chrámová pokladnice.
Naos
nebyl
obvykle
veřejně přístupný, věřící se
shromažďovali před chrámem,
kde se konaly zápalné oběti.
Vnitřní prostor byl osvětlen
pouze přes dveře.
Oltář (v řečtině nazývaný
bómos, v latině ara či altare)
v zásadě tvořil masivní ka
menný pult, který měl někdy
značné rozměry. Tvar mohl
mít pravoúhlý i okrouhlý,
horní deska bývala uprostřed
prohloubena, aby se na ní
uchovaly
obětní
tekutiny.
Z hlediska kultu bylo nejvýhodnější postavení oltáře vý
chodně od vchodu do chrámu.
Někdy se objevila dvojice ol
tářů, protože zápalné obětiny
rušily kouřem, byly tyto oltáře
umísťovány nikoliv před chrá
mem, ale stranou. Zejména
v helénistickém období se
oltáře proměnily v samostatné
architektonické útvary vel
kých rozměrů.
Telesterion
patří mezi
zvláštní řecké chrámy, kde
se odehrávala mystéria, tzn.
tajné obřady pro zasvěcené
zvyšující plodnost, ochranou
moc
atp.
Mystéria byla
přístupná všem, různé byly její
stupně: zasvěcení (myésis),
naplnění (telete) a nazírání
(epopteiá).
Nejznámější
byl chrám v Eleusině, který
za Perikla přestavěl Iktinos
v rozsáhlou sloupovou síň
o velikosti cca 55 x 50 m

Paestum, chrám Athény, kolem 510 před n. L, rekonstrukce
průčelí a rekonstrukce pronaa

5M
Magnesia na
Meandre, oltářní
architektura při
Artemidině chrá
mu, 160-130
před n. I. (upro
střed)

Eleusis, teleste
rion z 5. století
předn. I. (vpra
vo)
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se 42 sloupy. Prostor osvětloval jen
otvor ve střeše. Obdobnou svatyní pro
mystéria byl Kabeirion, zasvěcený
dvojici božstev (otce a syna), uctívané
především plavci. Jeho hlavní kult byl
na ostrově Samothráké, tamní Kabeirion
je podlouhlá stavba, jejíž vnitřní prostor
předělovaly dvě řady sloupů.

Agora v Priene, půdorys (nahoře) a architektonizovany vstup na agoru (uprostřed)

Assos, rekonstrukce agory
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JAgorá bylo náměstí v řeckých
městech,
sloužící primárně jako
trh, posléze se přeměnila na veřejné
prostranství, používané i k jiným
účelům. Byla to architektonizovaná
otevřená
plocha.
Podle Vitruvia
zakládali Rekové svá náměstí do čtverce
(někdy lichoběžníku, ale pochopitelně
i na obdélném půdorysu) s velmi
rozlehlými
dvojitými
sloupovými
loubími, které zdobili hustě postavenými
sloupy s epistyly z mramoru nebo jiného
kamene. Nahoře nad stropy portiků
zřizovali ochozy. Kolem hlavní agory
stály nejdůležitější městské stavby, jak
kultovní (chrámy, oltáře), tak veřejně
správní
(búleutérion,
prytaneion).
V helénistické době již agoru vždy
obklopovala sloupořadí (stoá) a rovněž

ssos, rekonstrukce agory a staveb, které ji obklopovaly
átup byl architektonizován, někdy monumentálními branami jež mají charakter propylejí.
Sloupová síň a procházkové sloupořadí (stoá) byly - podle Vitruvia - zřizovány proto, aby
se lid, přicházející z divadla, měl kam uchýlit v případě nepohody. Procházkové sloupořadí
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Athény, Attalova stoá, kolem 150 před n. L, dnešní rekonstruovaný stav
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Model Attalovy stoy v Athénách (nahoře), obdobně
byla řešena talé stoa v Priene (dole)

mělo být dvojité, se zevními sloupy
dórskými. Sloupořadí tohoto typu pa
třilo k nejpříznačnejším rysům napůl
svobodných měst maloasijského po
břeží. Chránila především před ostrým
slunečním světlem, také před deštěm.
Objevují se i kolonády patrové, jako
na agoře v Pergamu. Právě záslu
hou vládců Pergamu doplnily hlavní
athénskou agoru hned dvě obdobně
disponované stavby. Nejdříve stoá
Eumenova, kterou nechal postavit
Eumenés II. (197-159 před n. 1.) na
jižním svahu Akropole, a tzv. Attalova stoá, z doby kolem 150 před n. 1.,
postavená jeho nástupcem. Slavná
byla však i starší athénská stoá, „Stoá
poikilé" (malovaná), pocházející již
ze 4. století před n. 1., která inspirova
la později římského císaře Hadriána
při stavbě jeho vily v Tivoli.

Propylaje (řecky propylon) vytvá
řejí monumentální vstup (předbraní)
do veřejné budovy, na svatý okrsek
nebo na veřejné prostranství. Nejslavnější propyleje zdůrazňují vchod
na athénskou Akropoli, vybudoval je
Mnesiklés v letech 437 až 432 před
n. 1. Jejich střední část prolamuje pět
vchodů, na vnější straně k vchodům
přiléhá předsíň s trojúhelným štítem,
Na vnější severní straně bylo připojeno křídlo tzv. pinakothéky, jižní křídlo je otevřená sloupová síň.
Propylaje athénské Akropole

Pohled na propylaje při vstupu na Akropoli

m
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Vitruvius
tvrdí,
že
podle popsaných zásad
římského divadla nelze
provádět všechno v řec
kých divadlech, „poně
vadž jestliže v latinském
divadle jsou v základně
divadla vepsány Čtyři troj
úhelníky, pak u řeckého
divadla jsou to tři čtverce.
Rekové tak mají orches
tru prostornější, skéna
ale ustupuje více dozadu
a méně hluboké je proskénion, které se nazývá
logeion. Je to dáno tím, že
v řeckém divadle na ské- ,
ně jednali pouze tragikou
vé a komikové, ostatní
odehrávali své úlohy jen
v orchestře1'. Proto se
také v řeckém názvosloví
odlišují skénikové a thymelikové (sbor vystupují
kolem thymely).

tíieatron (hlediště)

kerkides
a
diazoma

para

Velká pozornost byla
věnována akustice diva
dla. Rekové znali zvukově
hluchá místa (katéchuntés) a místa rozptylující
zvuk
(cirkumsonační),
jež nazývali periéchúntes.
Dále byla v divadle místa
resonanční (antiéchuntés)
a konsonanční (synéchúntés).
Řecké divadlo se vyvi
nulo z kultovních obřadů,
snad z kultu Dionýsova.
Představení v divadle
trvalo obvykle půl dne,
ale při slavnostech mohla
vystoupení trvat i několik
dní. Zpočátku se slavnost
omezovala na zpěv a ta
nec kolem oltáře. V tomto

Schéma řeckého divadla (nahoře) a ideální rekonstrukce řeckého
divadla (dole)

smyslu vznikla kruhová orchestra, v jejímž středu býval umísťován Dionýsův oltář. Hlavní
součást řeckého divadla proto tvořila orchestra, kterou obemykal teátron a na druhé straně
uzavírala skéné a proskénio.
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Arhény, Dionýsiovo divadlo, detail křesla postaveného na obvodu orchestry
1. Orchestra byla někdy uprostřed vybavena oltářem, který byl někdy umístěn mimo,
u čestných sedadel, někde nelze oltář vůbec identifikovat. Orchestru obkružoval odvodní ka
nálek, který odváděl dešťovou vodu. Na orchestru se vstupovalo ze dvou stran, v úseku mezi
theátronem a skénou, který se nazýval parodoi. Divadlo v Epidauru, vystavěné koncem 4. nebo
na počátku 3. století před n. 1., dílo architekta Polykleita ml., se stalo vzorem pro další divadla.
Orchestru zde lemuje řada otesaných kamenů, uprostřed je v úrovni podlahy kamenná deska
s čepem pro umístění otočného oltáře. Významné bylo rovněž Dionýsovo divadlo v Athénách,
které bylo dokončeno roku 338 před n. 1.

2. Hlediště se obtáčelo kolem orchestry v úhlu o něco větším než je 180°. Zpravidla bylo
kruhové, ale někdy zůstalo nepravidelné, jak se přizpůsobovalo terénu. Původně zde bývala
dřevěná, posléze kamenná sedadla. Hlediště (theatron) bylo s výhodou umísťováno v klesajícím
svažitém terénu. Sedadlo (ve své zadní části prohloubené) sloužilo současně jako opěrka pro
nohy sedícího ve vyšším pořadí. Při orchestře byla sedadla (někdy kamenná křesla) pro
vznešenější hosty, uprostřed seděl Dionýsův kněz, který divadlo řídil. Dionýsovo divadlo
v Athénách mělo kapacitu 17 000 diváků (po-poslední úpravě až 30 000 diváků), na Délu jen
5 500 diváků. U větších divadel rozdělovala theátron vodorovná komunikace v hledišti, tzv.
diazoma. Svislá schodiště, která se nazývají kerkides, vytvořila z theátronu příznačné klínovité
úseky.
3. Skéna (z řeckého skéne - stan pro převlékání herců) byla obdélná budova, která pohledově
uzavírala teátron. Vpředu bylo pódium, tzv. proskénion (logeion), ze stran byla uzavírající
křídla, paraskenia. Stěna zpravidla představovala královský palác a mívala celkem pět dveří.
Prostřední byly vchodem do paláce a patřily hlavnímu protagonistovi hry. Vedlejší vchody
byly vstupy k obydlí hostů (hospitalia), patřily deuteragonistovi a tritagonistovi, další byly již
v paraskéniích a naznačovaly cesty do města (zleva) a přes pole (zprava), tzn. do ciziny.
Změnu podoby divadel lze sledovat od klasického období po helénistické. V helénistické
době prakticky v žádném městě již divadlo nechybělo, divadla si dokonce zřizovaly i malé
pohraniční osady. Helénistické
divadlo je proti staršímu řeckému
podstatně rozměrnější (téměř platí
pravidlo, že čím mladší divadlo,
tím větší). Liší se i skénou, která
se rovněž zvětšila a zvýšila, což
odpovídalo i narůstajícímu počtu
herců.
Ódeion (řecké odé znamená
zpěv) je menší stavba pro recitaci
a zpěv, zvláště vhodná při
špatném počasí, protože ódeion
byl zpravidla zastřešen. Někdy
sloužil i k soudnímu řízení či
jiným účelům. V Athénách byla
čtyři ódeia, nejznámější dvě stály
na jihovýchodním svahu Akropole
a pocházely z doby Periklovy
(2. polovina 5. století před n. 1.)
a mladší, postavené Herodem
Attikou. Zpravidla měly ódeia
čtvercový
nebo mírně obdélný
půdorys, hlediště bylo upraveno
obloukovitě.
Nej starší řecké knihovny
(řecky bibliothéké) lze doložit
již v 6. století před n. 1., ale
o uspořádání těchto nej starších
knihoven se nedochovaly žádné

Ódeion v Epidauru

fontána

Knihovna v Pergamu
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Efesos, knihovna, rekonstrukce interiéru
poznatky. Známe až knihovny z helénistického období, pro
něž byly budovány samostatné stavby. Na severní straně
pergamského náměstí se nacházela proslulá knihovna
s 10 000 svitky, jež byly uloženy ve výklencích kolem
hlavní čtvercové síně. Založena byla Attalem I. (241-107
před n. 1.). Když byla posléze tato knihovna darována
Kleopatře za vyhořelou alexandrijskou knihovnu, čítala
údajně 200 000 svitků. Také v maloasijském Efesu byla
objevena patrová budova knihovny. Rukopisy a katalogy
zde byly umístěny ve čtvercových výklencích mezi
sloupy. V pozadí pak byl velký výklenek na sochu, patrně
boha, patrona města či panovníka, který nechal knihovnu
vybudovat.
Snad největší knihovna antického světa se nacházela
v Alexandrii, neboť čítala na 700 000 svazků. Její základy
položil Ptolemaios I. Sótér (323-285 před n. 1.), ale vlastní
stavbu provedl až nástupce, Ptolemaios II. Filadelfos (285246 před n. 1.). Tvořila součást vědeckého zařízení zvaného
Múseion.

Buléutérion v Milétu, polovina
2. století před n. /., půdorys
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Radnice (búleutérion) byla nepostradatelnou součástí
helénistického města. Její název byl odvozen od slova
rada (búlé). Tvořila ji prostranná zasedací síň rady města,
jejíž .sedadla byla uspořádána stupňovitě. V otevřeném

prostoru býval oltář. Sedadla mohla být umístěna polokruhovitě, ale rovněž mohla sledovat
obdélný půdorys budovy. Součástí radnice v její přední části byl rovněž uzavřený dvůr se
sloupovým ochozem na třech stranách a opět s oltářem. Někdy se ovšem městská rada scházela
v divadle.
Dokonale probádaný je búleutérion v Mílétu, který vznikl kolem r. 160 před n. 1. Vstup
do areálu tvoří portikus se čtyřmi sloupy. Vchází se jím do nádvoří čtvercového půdorysu,
obklopeného sloupořadím (peristyl). Samotná zasedací síň se nacházela vzadu. Celkem byla
budova velká asi 25 x 35 m, stupňovitá sedadla sloužila asi pro 1 000 lidí. Byla vytesána
v rostlé vápencové skále. Známé je rovněž búleutérion v Priéné, někdy označované i jako
Buléutérion (ekklesiasterion) v Priéné, kolem 200 před n. L, rekonstrukce a současný stav

„shromaždiště lidu", ekklesiasterion. Obdélná
krytá budova pro schůze lidu v antickém Řecku
se dispozičně a vlastně ani funkčně nelišila od
radnic. Priénská radnice vznikla kolem roku 200
před n. 1., a její rozměry činily asi 20 x 21 m.
Prytaneion byl dům určený prytanům (prytaneis), členům stálého výboru rady. Sloužil k ce
lodennímu pobytu, úřadování, ale i ke stravová
ní, případně k přijetí vyslanců. Nacházel se proto
blízko búleutérionu a agory. Centrem býval vel
ký sál se sochami slavných hérojů a státníků. Byl
zde také posvátný krb, odkud se bral oheň.

Prytaneion v Priéné
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Státní archiv se v Athénách od poloviny
4. století nalézal v budově nazývané Métróon,
která byla zároveň chrámem Matky bohů
(metér theón) Kybelé. Stál v Athénách nedaleko
búleutérionu a svým půdorysem se přibližoval
obytnému domu. Vedle státního archivu sloužil
i k ukládání soukromých akt.
Podle historika Pausania byla gymnasia
(řecky gymnos znamená nahý) nejdříve travnatá
prostranství ohraničená stromořadími, později
sportoviště obehnaná zdí. Nakonec se dispozice
(od 4. století před n. 1.) změnila do podoby

• • • •

STADION

zhd

Gymnasion v Epidaúru (nahoře) a. půdorys
gymnasionu v Efesu. který již byl ovlivněn
římskými stavbami
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nákladných a honosných budov, doplněných dokonce propylejemi. Bylo ío zařízení sloužící
k výchově mládeže, nejdříve k tělesnému cvičení, později i k duševní výchově, což se nakonec
odráží i ve vyvíjející se dispozici. Pěstovala se zde gymnastika, zápas, běh, skok do dálky,
hod oštěpem a diskem jako příprava pro závody, ale i pro vojenskou službu. Exedry po obvodu
stavby sloužily pro přednášky filosofů a k recitacím. Výjimečně se v některých městech
vzdělávaly v gymnasionech i dívky.
Stavební typ se ustálil až během 4. století před n. 1. Sestával ze dvou uzavřených částí,"
z nichž menší vytvářela peristyl kolem dvora (mohl sloužit i jako zápasiště, palaistra), kde byly
na obvodu umístěny exedry pro přednášky, ale i hygienická zařízení a speciální místnosti.
Větší, venkovní část tvořila závodiště, která byla krytá (xysty) a otevřená (paradromides).
Někdy, a později stále častěji, přiléhaly ke gymnasionu stadióny. Tak třeba nad xystou gymnasia
v Delfách, která se na jedné straně otevírá sloupořadím, je stejně dlouhý stadion.
V Athénách je doložena souběžně existence tří gymnasií. Gymnasion v Sélinúntu měl
místnosti rozloženy kolem ústředního dvora s patrovou kolonádou. Ta měla v přízemí hlavice
dórské, v patře iónské. Dokonalý typ řeckého gymnasia se zachoval v Syrákúsách. Tvořen byl
půlkruhem se stupni, které sloužily veřejnosti, aby se mohla zúčastnit výkladů a přednášek.
Na protější straně byl malý chrám, kterým je půlkruh oddělen od grandiózní palaistry. Ta již
byla určena tělesným cvičením, přesto také v ní bylo sloupořadí, a snad zde v Syrákúsách byla
umístěna také knihovna.
Palaistra byla určeny pro zápas a pěstní boj (rohování)- Nejdříve byly od gymnasia odděleny,
později s nim vytvářely jediný celek, doplněný navíc ještě stadiem. V Římě již podle Vitruvia
nebyly obvyklé. Cvičili se zde chlapci od sedmi let v pětiboji (pentáthlon), tj. v běhu, skoku,
vrhu diskem, hodu oštěpem a v rohování.
Při palaistrách se měly, podle Vitruvia,
postavit čtvercové nebo obdélníkové slou
pové síně tak, aby okruh jejich chodeb či
nil dvě stadia. Ke třem sloupovým loubím
se postavily prostorné exedry se sedadly
(pro disputaci filosofů). U dvojitého slou
pořadí se umístily tyto články: uprostřed
efébion (síň mladíků). Po pravici měly
mít síň k ukládání nářadí, jinde pro cviky
s míčem plněným pískem (kórykeión),
bezprostředně za ní síň, kde se naolejovaní
zápasníci poprašovali (konisterion), dále tu
byla studená umývárna, Reky označovaná
jako lútron. Na levo od síně mladíků měl
být elaiothesion (místnost s olejem pro zá
pasníky), hned vedle studený bazén (frigidarium). Odtud vedla chodba do propnigea
(ohřívárny), byla zde i potní lázeň (laconicum). Zevně se kolem palaistry vytyčila tři
sloupová loubí, u nichž jsou zřízeny stadiové závodní dráhy. Vitruvius zde zřetelně
popisuje nikoliv palaistru, ale gymnasion.
V pozdější době se totiž rozdíl mezi oběma
zařízeními smyl.

Letecký pohled na stadion v Delfách
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Rekonstruovaný stadion v Delf ech, část s hledištěm v cílové rovince (nahoře) a u startu (dole)
Stadiem býval součástí palaistiy, ale mohl být vystavěn i samostatné. Název je odvozen od
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° d m 6 t y k m e t ě r °změr jednoho stadia (600 stop, tzn. asi
180 m). Sirka drahý se pohybovala kolem 100 stop, tzn. kolem 30 m. Startovní metu (afesis)

stejně jako cíl (terma), označovaly kameny nebo
přes celou plochu vydlážděný pás. Také u stadií
bylo hlediště s kamennými stupni, které mohlo
být postaveno ze tří, (ale také jen z jedné strany.
Při výstavbě hlediště byl stejně jako u divadla
využit terén.
Logicky vzniklo jeden z prvních stadií v
Olympii kolem roku 450 před n. 1. Velikost byla
212 x 32 m, délka závodní dráhy činila přesně
192,27 m. Závodní dráha byla určena maximálně
pro 20 závodníků, do hlediště se běžně vešlo 30
000 diváků. Největší stadion byl ovšem v Efesu,
tamní hlediště pojalo 75 000 diváků. Athénský
stadion, kde se konaly panathenajské hry, měl
rozměry 177,6 x 33 m. Jeho hlediště zlepšil
Herodes Attikos ve 2. století n. 1., když je vybavil
mramorovými sedačkami pro 50 000 diváků.
Tento stadion byl novodobě obnoven, aby zde
mohly proběhnout první novodobé olympijské
hry v roce 1!
Hipodrom (řecky hippodromos), závodiště,
které bylo určeno pro koňské dostihy a především
pro závody dvojspřežných i čtyřspřežných
vozíků. Dráha několikanásobně převyšovala
délku stadia, byla na jedné straně ukončena
polokruhově. Uprostřed závodiště předělovala
nízká zídka. V jednom konci tuto dělící zeď
ukončovala socha Hipodamie, na druhé straně
byl oltář taraxippos (postrach koní). Nejstarší
hipodrom
pravděpodobně
vznikl
rovněž
v Olympii, závodiště bylo dlouhé 4 stadia, tj.
770 m. Největší hipodrom byl patrně v Athénách,
měřil 8 stadií.

Různé typy řeckého hipodromu

•—-

Mausoleum v Halikarnássu
Mausóleion je výraz označující hrobku
v podobě chrámku na vysokém podstavci s hrobní komorou. Jméno bylo odvozeno od hrobky,
kterou kolem 350 před n. 1. nechal vybudovat perský satrapa Mausólos (vládl 377-353 před n.
1.) a jeho manželka Artemisia v Halikarnássu. Na této stavbě, patřící k sedmi divům antického
světa, se podíleli nejvýznamnější řečtí a maloasijští umělci. Architekti Satyros a Pytheos,
sochaři Skopas, Leóchares, Bryaxis a Thimotheos vytvořili monumentální dvouetážovou
stavbu, která s kvadrigou nahoře dosahovala 140 stop (49 m), její základna měla rozměry
zhruba 30 x 24 m.
Vitruvius říká o obytném domu: „Rekové atria nestavějí, ale pro příchozí zřizují chodby".
Ve skutečnosti však vykopávky potvrzují, že ústředním prostorem řeckého domu byl zpravidla
dvůr s peristylem. Řecký dům je spíše odvozen z palácových staveb typu megaron, naopak
římský dům spíše vychází z podoby primitivní chýše běžné v Latiu. Vývoj rozvrhu obytného
domu probíhal v dlouhém časovém období, při němž se měnily nejen rozměry, ale i dispozice.
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V nejstarší době navazuje dům
na starší vrstvu, kdy se používaly
okrouhlé tvary. Ukazují na to ještě
domy v maloasijské Smyrně (Izmiru),
jednoprostorová stavení o velikosti 3 x
5 m. Další vývoj domu, či spíše paláce,
lze odvodit z popisu Homérova, podle
něhož byl základní obytnou jednotkou
megaron, obdélná místnost s předsíní.
Uprostřed místnosti byl krb a otvor ve
stropě pro odvod kouře. V archaické
době
se
již
vyskytují
domy
s ústředním dvorem, který je obklopen
sloupy a je předchůdcem pozdějšího
peristylového domu.
Velký dům z klasického období
sestával s komplexu budov. Vstupní
Raný řecký dům ve Smyrně, asi 900 před n. I.
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Rekonstrukce tzv. Odysseova domu, tzn.. paláce z
heroické doby (nahoře), rekonstrukce domu v Priéné
(vpravo uprostřed) a půdoiys stejného domu s roz
měry jednotlivých prostor (vpravo dole) •
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křídlo obsahovalo na jedné straně
konírny,, na druhé straně vrátnici,
u
které se nacházely vchodové
dveře
do
peristylu.
Prostor
před nimi (chodba) je nazýván
thyrórón. Navazující mužská část
(andrónítides) byla rozlehlejší, s větší
ústřední místností, sálem (oikos).
V peristylu byly po třech stranách
i další místnosti, jídelny, některé
měly i samostatné přístupy a sloužily
jako hostinské komnaty. Druhá část
domu, poněkud menší, byla ženská
(gynaikónítis, gynaikeiotí). Přístupná
byla poměrně úzkou chodbou,
zvanou mezidvoří (mesauloi). Zde
se nalézaly místnosti označené jako
ložnice (thalamos a amfithalamos),
byly zde světnice s tkalcovskými
stavy.
Dispozice
domu
na
Délu
a v Priéné se mnoho neliší. Dvůr
zpravidla
čtvercového
půdorysu
byl přístupný z ulice. Do dvora se
obracely všechny místnosti, v zadní
části byla větší a lépe vyzdobená síň
(oikos), která sloužila jako jídelna či
jako přijímací místnost.
Města, řecky poleis, byla obvykle
centrem samostatného městského
státu. Byla obehnána hradbami,
do nichž byly zakomponovány vstup
ní brány. Centrem města byla agora,
náměstí, které uzavírala stoa sloužící
k promenádě. Při náměstí stála rad
nice (buléutérion) a v její blízkosti
také prytaneion, úřední budova v níž
byl udržován stálý oheň. Ulice byly
poměrně úzké, za nejvhodnější byla
považována šachovnicová soustava.
Prvním slavným „urbanistou" byl
Hippodamos Milétský, autor před
městí Athén, přístavu Pirea. Ten také
v 5. století před n. 1. doporučoval
rozvrh města v podobě šachovnice
jako ideální. Součástí měst se často
stávala akropole (česky vyšehrad),
vyvýšená a zvlášť opevněná část

Půdorys města Delfy

města, kde mohl být vladařský palác,
kultovní středisko nebo mohlo území
sloužit jako útočiště pro obyvatele
z okolí. Pohřby se uskutečňovaly
mimo město.
Egyptská Alexandrie, vznikala
na základě plánu dvorního architek
ta Alexandra Velkého Deinokrata
z Rhodu. Založena byla v roce 332
před n. 1. Ulice zde měly 7 m v šíři,
hlavní třídy pak byly dvojnásobné, tj.
14 m široké.
Athénská Akropole se nad městem
zvedá o 60 m, zbytky nejstaršího osíd
lení na ní lze datovat do 2. tisíciletí před n. 1. Osídlena byla i v mykénské době, kdy zde bylo
královské sídlo (zachovaná zeď je silná až 6 m). Později se Akropole stala předně kultovním
místem s chrámy, které byly zasvěceny ochranným bohům města, ale i nadále zde bylo vladař
ské sídlo. Po vypuzení tyranů sloužila Akropole jako pevnost a stále se upevňovala její pozice
kultovního místa. V roce 480 před n. 1. Persane Akropoli nadvakrát dobyli a posléze i pobořili.
Po nové výstavbě, kterou podnítil Perikles a vedl sochař Feidiás spolu s architekty Iktinem
a Kallikratem, se sem vrátil athénský poklad, který byl během válek umístěn na Délu.
Vstupní partie se nazývá propyleje; ty jsou dnes zčásti překryté mladší římskou sloupovou
stavbou. Novostavba propylejí na základech starších pobořených, vznikala v letech 437^431
před n. 1. Jako tvůrce je uváděn architekt Mnesiklés. Jejich přímá kopie byla provedena v Ele
usine. Za vstupem se nalézala velká socha Athény Promachos, jejímž autorem byl Feidias. Nejvýznamnějším chrámem Akropole byl nepochybně chrám Athény Parthenos (Parthenón), který
postavili Iktinos a Kallikratés za spoluúčasti Feidia, jež prováděl sochařskou výzdobu. PostaPokus o rekonstrukci původní podoby athénské Akropole
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ven byl v letech 448-432 před n. 1. z pentelického mramoru na místě staršího chrámu, zbořené
ho Peršany. Dalším chrámem severně od Parthenónu byl Erechtheion, určený především kultu
Poseidona. V místech mezi Erechtheionem a Parthenónem stál původní hlavní chrám Akropole.
U propylejí se nacházel menší chrámek Athény Niké, hned za propylejemi na jižní straně byl
chrám Artemidy Brauronské a za ním se nalézala městské zbrojnice (chalkothéké).
Délos, zajímavý je především kosmopolitní ráz tohoto maloasijského města. Projevuje se
to příkladně několika agorami. Starší ze 2. století před n. 1. byla vyhrazena Italikům, další
pak sloužila Syřanům. Vedle toho se tu nacházela celá řada zajímavých staveb. Předně divadlo
z doby kolem 250 před n. 1., řada bran: Antigonin portikus a Jižní portikus, oba z doby kolem
250 před n. 1., mladší byl
Filipův portikus z doby ko
lem 210 před n. 1. Známou
stavbou je dále tzv. Býčí
síň, pocházející z počátku
helénistického
období,
z níž se však dodnes za
chovaly jen základy. Vel
kou podlouhlou místnost,
ležící v čele dispozice,
lemovaly dórské polosloupy, pokračovala předsíň
s šesticí sloupů v průčelí
a konečně
následovala
vlastní svatyně se zbytky
trojúhelného oltáře (Apollónova trojnožka). Nelze
vyloučit, že tento prostor
sloužil jako „věštírna",
avšak byl vysloven i názor,
že chrám dal postavit De
metrios I. Poliorkétés pro Pohled na Priéné, v levém horním rohu je akropole, uprostřed
posvátnou loď.
agora, dole gymnasion se stadionem, vybudovaným podle vrs
tevnice, a narušujícím tak pravidelnou šachovnicovou skladbu
Archeologický
prů
zkum, prováděný v letech
1895-1899,
odkryl po
zůstatky
maloasijského
města Priéné. Byly v tak
dobrém stavu, že lze po
dobu helénistického měs
ta dobře rekonstruovat.
Město samo bylo založeno
na úpatí hory Mykalé, nad
korytem řeky Maiandry
(Meandry). Uliční tera
sy
umožňovaly
výhled
na zákruty řeky, ústící tu
do moře. Přes poměrně
značný svah, nerespektují
ulice vrstevnice, ale pro- Olympie, půdorys vnitřní části města
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cházejí podle šachovnice a pro
tínají se v pravém úhlu. Podle
šířky lze vymezit šest hlavních
ulic v horizontálním směru a 16
menších ulic klesajících v přík
rém svahu, jsou někdy vybave
ny s ohledem na silně klesající
terén schody. Křižovatky ulic
doplňovaly mramorové lavice
a veřejné studny. Domy nebyly
do ulic příliš otevřeny, jen dveř
mi, a to ještě pokud možno do
vedlejších ulic.

Per gonion, půdorys města
Pohledová rekonstrukce Pergamu

Město Pergamon bylo cen
trem nejmenšího řeckého státu
na východě. Zdaleka nedosa
hovalo významu seleukovské
Antiochie nebo ptolemaiovské
Alexandrie, o jejichž podobě
ale není tolik známo. Založeno
bylo na úpatí kopce a domy
byly situovány do příkrého
svahu, takže řada veřejných
staveb byla podepřena terasa
mi. Na vrcholu kopce stály dva
královské paláce stejného typu,
přestože pocházely z různé
doby. Vládní palác se mnoho
nelišil od dispozice velkých
domů, ale pochopitelně jeho
peristyl byl podstatně větší,
aby se kolem něj vešly všechny
místnosti.

ETRUSKOVÉ
Etruskové nepatří mezi indoevropské kmeny, jejich jazyk je dosud
neznámý a není příbuzný žádnému
ze středomořských jazyků. Usídlili se
ve střední a severní Itálii, podle někte
rých teorií sem přišli z Malé Asie (bez
prostředně snad z Balkánu), čemuž by
mohly nasvědčovat některé kulturně
historické rysy. Podle jiné teorie byli
původním místním obyvatelstvem,
podle další přišli na Apeninský polo
ostrov ze severu. Dnešní Toscana byla
pojmenována podle jejich latinského
označení (Tuscové), Rekové je nazý
vali Tyrhény. Doložitelní jsou od 10.
století před n. 1. Od 8. století před ti, 1.
je možné sledovat v etruské kultuře
zvýšený vliv Řecka a Foiníkie. 6. sto
letí před n. 1. bylo zlatým věkem Etrusků. Definitivní konec jejich námořní
hegemonie přinesla porážka u Kýmé
roku 474 před n. 1., kterou končí etrus
ká thalassokratie, ve 3. století před n. 1.
skončila moc Etrusků i na pevnině, kde
podlehli Římu. Do římského impéria byli obyvatelé postupně integrováni a roku 90 před n. 1.
splynuli zákonem o římském občanství s ostatními plnoprávnými obyvateli.
Etruské stavby se zachovaly jen v malém množství. Jejich charakter byl spíše technický,
byly to odvodňovací zařízení, stoky, opevnění. Dále dlážděné silnice, připisuje se jim nakonec
i výstavba římské kloaky maximy. Ve větší míře než Rekové začali Etruskové používat klenby.
Klenební technika se u nich vyvíjela od přečnělkové klenby až k pravé klenbě s tvarovanými
klenáky (ložné spáry klenáků vytvářejí kolmici k tečně zakřivení). Čelní oblouk vyzdobila
archivolta (oblouk Augustův v Perugii, Porta Murcia v Perugii, brána ve Volteře). Na etruskou
klenbu tak mohla navázat římská architektura.
Etruský chrám
Chrámové stavby se zachovaly
jen ve zbytcích, odhalených při ar
cheologických výzkumech. Jejich
vzhled je ale možné odvozovat
i ze zachovaných schématických
vyobrazení. Je jasné, že vznikaly pod
vlivem řecké kultury, ale od řeckých
chrámů se zároveň výrazně odlišo
valy. Na stejných odlišnostech jsou
nakonec postaveny i základy římské
chrámové architektury.
Na

rozdíl

od

řecké

svatyně

Ideální rekonstrukce etruského chrámu podle Vitruvia
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býval etruský chrám pouze jednostranný, otočený
průčelím se vstupem zpravidla k východu.
Dokonce, i když se jednalo o perípteros, chyběla
zadní řada sloupů, takže Vitruvius charakterizoval
takový etruský chrám jako „peripteros sine postico"
(perípteros bez zadní strany). Patrně to souviselo
s náboženskými představami, podle nichž kněz
zjišťoval vůli bohů z letu ptáků, z krajiny k níž se
chrám obracel. Etruská svatyně stála na vyvýšeném
místě, které se nazývá podium. Vytvořen tak byl
„pódiový" chrám, stojící na poměrně vysokém soklu
s přístupovým schodištěm v šíři průčelí. Chrám má
také odlišný poměr šířky k délce, který se pohybuje
kolem 5 : 6, na rozdíl od řeckého chrámu, který
od značně podlouhlých staveb archaického období
dospěli stavitelé teprve v klasické době k poměru 1:
2. Dalším výrazným rozdílem bylo poměrně časté
trojí zasvěcení chrámu (zpravidla to bylo trojici bohů
Jovovi, Martovi a Quirinovi, v Římě na Kapitolu
byl chrám dedikován Jovovi, Junoně a Minervě).
To si vynutilo jiné rozdělení svatyně, která tak byla
trojdílná s tím, že prostřední cella bývala zpravidla
širší než celly postranní. Před cellami byla navíc
sloupová předsíň a před nimi již zmíněné široké
schodiště, ze stran vymezené parapetními zídkami.
Etruské chrámy byly vždy dřevěné, pouze se
zděnými základy. Protože se jednalo o dřevěnou
architekturu, mohly být rozestupy mezi sloupy
podstatně větší než u kamenných staveb.

Řím, kapitolský chrám Tinia, Uni a
Menrve (nahoře)
Chrám u Falerií (uprosůed) je příkla
dem peripterního chrámu bez postika
Částečná rekonstrukce chrámu ve Vě
jíc h (dole)
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Etruský dům
Nejstarší etruské domy, zjištěné archeologic
kým průzkumem v San Giovenale, měly zaoblené
půdorysy, srovnatelné s nejstaršími řeckými domy
vykopanými ve Smyrně. Prostor uprostřed rozdě
lovala řada dřevných sloupů. V 7. století organické
tvar>' pozvolna ustoupily ve prospěch pravoúhlých
a v následujícím století lze doložit rozvinutý typ
domu s větší vstupní místností za vestibulem.
Údajně se již v etruské architektuře vyvinul typ
atriového domu, ale k tomuto tvrzení chybí dosta
tečné důkazy. Existenci atria jako typu dokládá jen
Vitruvius, který „atrium tuscanicum" uvádí jako
první a nejjednodušší typ. Stejně tak chybí pře
svědčivý důkaz k tvrzení, že vývoj dispozice domu
spěl k tzv. pompejskému typu. To znamená plně
rozvinutému římskému domu s atriem i peristylem.
Podobu etruského domu a jeho vnitřního vybavení
lze nejlépe pozorovat v hrobní architektuře.

Půdorys domů v San Giovenale (vlevo) a prostor hrobky se stolem v Caere (vpravo)
Urbanismus
Pro poznání rozvrhu etruského města je nejprůkaznější dispozice Marzabotto. Charakteristická
je pravoúhlá sít' která však neužívá řeckého šachovnicového systému, ale podélných útvarů
v systému vedlejších ulic. Hlavní systém spočívá na základech křížení centrálních os, které
lze jen s určitou rezervou označit jako severo-jižní (cardo) a východo-západní (decumanus),
protože podle rozlohy města byly hlavní ulice znásobeny. V jejich ukončení patrně byly hlavní
městské brány. V Marzabotto však nelze rozeznat ani rozmístění bran, ani umístění hlavního
náměstí.
Hrobní architektura
Etruské hroby byly tumulové (mohylové), skalní a šachtové. Monumentální sepulkrální ar
chitektura se objevuje až na přelomu 8. a 7. století před n. 1. Nejstarší tumuly (hrobka Regollini-Galassi, Montagnola v Quintoi Fiorentino) vytvářejí přístupové chodby (dromos) s nepravou
přečnělkovou klenbou a stejně zaklenuté pohřební komory. Dromos byl přístupný zúženým
vchodem
(stomiem).
Od 6 století před n 1
Caere (dnes Cerveteri), pohřebiště Banditacelo
se stále častěji objevují
imitace obytných staveb,
hrobky jsou většinou pří
mo vyhloubeny ve skále
;e všemi architektonický
mi detaily. Někdy dokon
ce vytvářejí takřka měst
skou strukturu, seřazeny
jsou do ulic (Orvieto).
Vchody v hrobkách měly
charakteristická ostění se
zužujícím se rámováním
a s prodlouženým horním
břevnem, což vytváří tzv.
etruská ucha.
Nejrozsáhlejší a nejzachovalejší je pohřebiště
v Caere (dnes Cerveteri),
zvané Banditaccio. Kro
mě jednotlivých hrobek
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Caere (Cerveteri), nékropole
Banditaccio, tumulus onzačova
ný II, půdorys (nahoře)

CERVETERI
nékropole Bandiťačcia j*5?
hrob Capanna
%•
v mohyle II

se tu zachovala i řada mohyl s větším množstvím hrobních prostor. V mohyle II lze v hrobce
Capanna sledovat jednoduché prostory, jakoby překryté pouze sedlovou střechou, v „mohyle se
štíty a křesly" (Banditaccio) strop tvoří trámoví, v „hrobce sloupových hlavic" (Banditaccio)
podpírá sedlově utvářený strop střední příčným trám. Ten je vynesen polygonálním sloupem,
opatřeným hlavicí, jež připomíná iónský řád. Nejčastěji se však objevuje strop se střední příč
nou podporou, relativně velmi širokou, na kterou jsou šikmo zakotvené překlady. Takto dispo
nované prostory se neobjevují jen v Caere (např. „hrobka s výklenkem", v nejvíce zdobené
„hrobce s reliéfem" v lokalitě Banditaccio a „hrobka Torlonia" na nekropoli Monte Abatone),
ale i v dalších místech, a to i v malované verzi (prakticky ve všech hrobkách v Tarquinii). Ana
logicky by snad bylo možné předpokládat, že etruské obytné stavby byly s převahou přízemní,
bez stropu, otevírající se do krovu. Používány byly jednoduché pilíře či polygonální sloupy
s hlavicemi, které napodobovaly řecké řády. Z napodobení dórského řádu se pak vyvinul samo
statný toskánský řád.
Z helénistické doby se zachovaly i velké tumulové hrobky. Ve spodní části mohyly
bývaly komory k uložení sarkofágů, zpravidla terakotových. Tumulus zakončoval buď jeden
(Tarquinie), nebo skupina kuželů (náhrobek u Albana). Tyto velké náhrobky byly inspirací pro
mladší císařská římská mausolea.

•
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Tarquinie, rekonstrukce
tumulu

RIM
Na počátku státního celku, který vytvořil v době svého vrcholu impérium, ovládající nejen
všechny státy Středornoří, ale i oblasti Malé Asie a Anglii, stáli především pastýři a zemědělci
v Latiu (dnes Lazio). Na jedné straně sousedili s Etrusky, na druhé se Sabiny, jižnější části
obývali Samnité a Řekové, respektive řečtí kolonisté. V 8. století před n. 1. se zde vytvářela řada
samostatných obcí (vesnic), z nichž jedna dala základ Římu. Tato osada Latinů záhy vynikla,
především pro svou výhodnou pozici u bezpečného brodu přes Tiber.
Chronologie
Království (753-509/10 před n. 1.). Již od založení Říma se hovoří o království, i když
první čtyři králové, kteří vládli Římu před Etrusky, se pohybují v úrovni legend. Připisuje
se jim ovšem řada zásluh. Tak Romulus údajně město v roce 753 před n. 1. založil, ustanovil
senát a především dovolil příbuznému kmeni Sabinu se v Římě usazovat. Za Numy Pompilia
se ustálily náboženské představy a došlo k reformě kalendáře. Z této doby údajně pochází
rozdělení roku na dvanáct měsíců. Tullus Hostilius (673-642) zničil Alba Longu, nebezpečnou
konkurenci, a Ancus Martia (641-617 před n. 1.) nechal postavit první most přes Tiberu
a vybudoval přístav Ostia.
Koncem 7. století před n. 1. ovládli Rím Etruskové a mezi lety 616-510 před n. 1. jsou
uváděni tři králové z etruského rodu. Rozvíjela se řemesla a společnost se rozdělila, dříve
spíše zemědělské obyvatelstvo se začalo více věnovat obchodu. V čele Říma stál král a senát,
vytvořený ze zástupců patriciátu a kurijního sněmu (shromáždění svobodných občanů,
rozdělených do 30 kurií, které spadaly pod tři tribue).
Republika (509-27 před n. 1.). Vláda patricijů začala vyhnáním posledního etruského krále
Tarquinia Superba. Přesto se nadále římské umění řídilo vlivem etruským, a to i ve stavitelství.
Ke změně došlo až ve 4. století před n. 1., kdy lze sledovat větší působení řeckého umění, již
nezprostředkovaného. Společensky republiku poznamenalo soupeření mezi patriciji a plebejci.
V roce 494 před n. 1. již byli ustanoveni tribuni lidu a zavedena comitia tributa, k obhajobě
méně majetných skupin. V roce 450 před n. 1. byly zavedeny Zákony dvanácti tabulí. Konečně
v roce 367 před n. I. získali plebejové právo jmenovat vlastní konzuly.
V roce 496 před n. 1. porazili Římané ostatní Latiny v bitvě u jezera Regillus. Nová
organizace vojska byla zavedena roku 451 před n. L, kdy byly vytvořeny centurie. V roce
396 před n. 1. přispělo zničení Vejí k definitivnímu úpadku etruské moci. Řím nepoložilo ani
vyplenění města Kelty v roce 390 před n. 1., naopak, zakrátko nastává (od 2. poloviny 4. století
před n. 1.) masivní římská expanze, nejdříve do Itálie, posléze do celém středomoří. Samnitské
války (343-290 před n. 1.) přinesly Římanům zisk jižní Itálie, vítězství nad Pyrrhem roku 280
před n. 1. dovolilo ovládnout řecké kolonie. Punské války skončily roku 146 před n. 1. zničením
Karthaga, což umožnilo výboje i na africký kontinent, vzápětí následovala porážka Makedonie
a ovládnutí Řecka. V roce 130 před n. 1. byla zřízena provincie Asia. Konec republiky předjímá
smrt Lucia Cornelia Sully v Pompejích roku 78 před n. 1., který se stal v roce 82 před n. 1.
diktátorem. První triumvirát byl uzavřen v roce 60 před n. 1. a skončil jmenováním Caesara
doživotním diktátorem. Po zavraždění Caesara v roce 44 před n. 1. došlo k uzavření druhého
triumvirátu 43 před n. 1. Bitva u Aktia roku 31 před n. 1. ukončila republiku, i když to bylo
potvrzeno až po dalších čtyřech letech.
Císařství (27 před n. 1. až 476 n. 1.). Prvním nositelem císařské hodnosti byl Oktavianus,
kterému senát udělil v roce 27 před n. 1. titul Augustus. Oktavián, který zemřel v roce 14 n.
1 omezil pravomoci senátu, reorganizoval provincie a zlepšil hospodářství. Po něm nastoupil
Tiberius (14-37 n. 1.), šílený Caligula (37-41 n. 1.), dále Claudius (41-54 n. 1.), který provedl
správní a finanční reformu. Dále vládl Nero (54-68 n. 1.), po vojenské anarchii Vespasianus

Rozsah římského impéria v době jeho největšího rozmachu
(69-79 n. 1.), krátce Titus (79-81 n. 1.). Za Domitiana (81-96 n. 1.) došlo ke konsolidaci
říše v dobytých územích, Traianus (98-117) pokračoval ve výbojné mocenské politice,
za něho došlo k vrcholu expanze římské říše. Hadrianus (117-138) se spíše soustředil na
obranu dobytých území a Antonius Pius (138-161) pokračoval v této mírové snaze. Marcus
Aurelius (161-180) musel potlačovat povstání v kolonií a za Commoda (180-192) začala
vážná poltická krize. Septimius Severus (193-211) se snažil o reformu kolonií, Caracallus
(211-217) ji dokončil udělením římského občanství pro všechny svobodné občany říše. Po
krátkých vládách Macrina (217-218) a Heliogabala (218-222) a vládě Alexandra Severa
(222-235) nastalo období anarchie a chaosu. Říši znovu konsolidoval Diocletianus (284-305),
který provedl řadu reforem, jež vyvrcholily rozdělením říše a zavedením tetrarchie. Ta se však
brzy rozpadla a začala boj o moc. V roce 313 bylo vyhlášeno Milánským ediktem svobodné
vyznávání křesťanství. Roku 324 došlo k opětovnému sjednocení Východu a Západu pod
vládou Constantina (zemřel 337). V roce 330 byla Konstantinopole vyhlášena hlavním městem
římské říše. Ke znovusjednocení dochází za Theodosia, za něhož se barbaři usadili uvnitř říše
jako foederati. Důležitý byl soluňský edikt z roku 380, jímž se stalo křesťanství jediným státním
náboženstvím. Jeho synové, Arcadius a Honorius, opět rozdělili v roce 395 n. 1. říši na východní
a západní část s tím, že centrem západní poloviny se nově stala Ravenna (402). Sesazením
Romula Augustula roku 476 zanikla Západořímská říše.
Stavební materiál a konstrukce
Na technických stavbách (silnice, mosty a opevnění), které byly nutné pro ovládání tak
rozsáhlé říše, se již používaly takřka dokonalé konstrukce. Zvláště pokročilé bylo řešení
vnitřního prostoru, který se podařilo překlenout (bez použití husté řady podpěrných sloupů)
ve velmi širokých rozponech.
Ke stavbě bylo používáno nejen domácích, ale i dovezených surovin. Vitruvius věnoval
druhou ze svých „Deseti knih o architektuře" právě stavebním materiálům. Třetí kapitola
je věnována cihlám, IV.' písku, V. vápnu, VI. puteolskému práškovitému písku a VII.
kamenolomům (tzn. kameni), VIII. způsobu zdění, IX. stavebnímu dřevu a konečně X. kapitolu
věnoval Vitruvius ještě speciálně jedli. V římském stavebnictví se tak používalo klasických
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stavebních materiálů. Kultovní a veřejné stavby stavěli Římané hlavně z trvanlivého kamene,
dekorativní prvky vytvářeli z bílého mramoru.
Když Vitruvius pojednává o .cihlách, vůbec se nezmiňuje o technologii výroby pálených
cihel. Pro sušené cihly doporučuje výrobu s dvouletým předstihem, připomíná typ cihel lýdský,
který měl rozměry 1,5 x 1 stopu, takže se jednalo o malé cihly ve srovnání s řeckými tetrači pentadórony, které bývaly čtvercové a až pětistopé. Čtvercové cihly se ovšem vyráběly
i v Římě, zdily se převážně v kombinaci s polovičními cihlami. Výška malty v ložné spáře'
bývala ve výšce cihly, vytvářela tak vrstvu o síle 5 až 7 cm. Používalo se již tvarovaných cihel
podle určení, známé byly i duté tvarovky k odlehčení zdiva a k odvětrání vlhkých stěn.
Písek, který byl nezbytnou součástí malty, neměl obsahovat žádné hliněné příměsi. Vitruvius
považoval za nejlepší zdící písek takový, „který při mnutí v ruce chrastí". Nejlepší byl podle
něho kopaný písek, méně vhodný říční a zcela nevhodný mořský, z něhož se po uschnutí
vylučovaly soli.
Další surovinou v maltě bylo vápno, které mělo tvořit - podle Vitruvia - jeden díl ke dvěma
(při říčním písku) či jeden díl ke třem (při kopaném písku). Zvláštní pozornost věnoval Vitruvius
puteolskému písku, který se kopal poblíž Vesuvu (a který také nepochybně přispěl k bohatství
Pompejí). Měl neobyčejné vlastnosti, protože smíchán s pískem a vápnem vytvořil směs, která
dokázala ztuhnout i pod vodou. Jeho vlastnosti se tak blížily cementu. Podobná látka se však
vyráběla i v Kampánii pálením zeminy, stejně jako v Etrurii, kde byl výsledný produkt nazýván
carbunculus.
Kámen se používal jak v opracované kvadratické formě, tak na běžné zdivo v kusech.
Římští stavitelé rozeznávali kámen podle jeho tvrdosti. Podle potřeby se používaly všechny
jeho druhy: tvrdý peperin (čedič), polotvrdé vápence včetně travertinu a mramoru a měkké tufy,
u nichž uvádí Vitruvius i některé, které se daly řezat ozubenou pilou jako dřevo. Mramor se
dovážel z Řecka, nejlepší italský se těžil u etruského města Luna (dnes Carrara).
„Stavební dřevo se má kácet od počátku podzimu až po dobu, než začne vanout favonius.
Zjara totiž všechny stromy jako by otěhotněly a vydávají všechny své síly, které mají, na listí
a na každoroční plody". Tak začíná svou stať o stavebním dříví Vitruvius, dále pak líčí způsob
kácení, podle kterého se měly kmeny nejdříve naříznout, aby vyschla míza. Za nejlepší stavební
dříví považoval dřevo z dubu, jilmu, topolu, cypřiše a jedle, i když použití těchto druhů dřev bylo
opět různé. Jedle byla patrně nej vhodnější na stropní konstrukce, protože se takřka nepronášela.
Její nevýhodou bylo časté napadání dřevokazným hmyzem. Dub letní se podle Vitruvia zvláště
hodil do základů, položených ve vlhkém prostředí, které však nevysychaly. Jinak se dřevo
zkrucovalo a způsobovalo popraskání staveb. Pro piloty v bažinaté půdě Vitruvius naproti tomu
doporučoval dřevo z olše, z tohoto dřeva údajně byla většina základů v Ravenně, vybudované
v bažinaté krajině. Nejvíce nakonec Vitruvius vynáší dřevo modřínové, pro jeho odolnost vůči
ohni. Bylo však drahé, protože se muselo dovážet ze severu Itálie.
V menším měřítku bylo ve stavebnictví používáno i kovů, nejdříve na spojovací prvky a při
dopravě, později i na táhla a hřeby.
Konstrukce
Vitruvius v osmé kapitole zmiňuje i typy konstrukcí stěn. Jako první způsob uvádí zdivo
síťové - opus reticulatum - zvláštní zdivo s úhlopříčnou vazbou v líci. Vždy je vymezeno běžně
pravidelným zdivem, a to jak na nárožích, tak i ve vodorovných vazbách po určitých úsecích.
Již v době Vitruviově bylo používáno všeobecně a bylo vlastně nejrozšířenějším způsobem
po celou existenci římské říše. A to i přesto, že mělo určité vady, a muselo být vždy vyvázáno
armaturou, aby nedocházelo k jeho popraskání. Tato kombinace vytvořila charakteristickou
podobu římské stěny.
Nestejné vyzdění z kusového kamene se nazývalo zdivem nepravidelným - opus incertum.
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Bylo stabilnější než zdivo
síťové, ale nebylo tak dekorativní. I toto zdivo bylo
zapotřebí v nárožích zpevnit
armaturami z pravidelných
kvádrů. V Římě se toto zdivo používalo jako obkladové, výrazně dekorativní.
opus
Stěnu
vytvořenou
z pravidelně formovaných
kvádrů (opus quadratum)
považoval
Vitruvius
za řecký způsob, který v latinském prostředí
podporoval. Zdivo z pravidelných kvádrů
se mohlo zdít ve shodně vysokých vrstvách
- opus isodomon (isodomum), nebo v různě
silných - opus pseudoisodomum.
Za další způsob zdění uvádí Vitruvius
zdivo výplňové, enplekton. „Užívají ho i naši
venkované". Nejedná se ovšem o obdobu litého
zdiva, ale o druh smíšeného zdiva, kdy čelní
stěny jsou vy zděny z kvádrů, opracovaných
většinou jen na jedné straně, a prostor mezi
nimi je zaplněn volně loženými kameny
vylitými vápennou maltou. V Řecku se výplň
zdila zároveň s lícovými stěnami, v Římě
se dodatečně vylévala maltou s kameny. To
si ovšem vyžadovalo použití opracovaných
kamenů ze všech stran.
Na závěr zmiňuje Vitruvius, kromě zdiva
z pálených i nepálených cihel, ještě jeden
způsob zdění, a to hrázděné zdivo - cratitia.
Vyjadřuje se o něm značně pohrdlivě, jako
o způsobu rychlém, ale sloužící k obecné
pohromě; tvrdí, že by byl raději, kdyby
„nebylo vůbec vynalezeno".
Vedle těchto typů zdiva, které popisuje
Vitruvius, se používaly i další druhy. Předně to
bylo smíšené zdivo - opus mixtum. Klaso vité
uspořádané zdivo se nazývalo opus spicatum.
Opus rusticum bylo zdivo s povrchem
upraveným rustikou či bosami, někdy
s falešnými spárami.
Ani v Římě nebyly zakázány nepálené
cihly, ale protože zde byl nedostatek místa,
bylo nařízeno budovat vnější zdi jen v síle
Opus reticulatum (uprostřed) a opus incertum
(dole)
• .

jedné a půl stopy. Stěny z nepálených
cihel však neunesly při síle půl druhé stopy
(bylo zapotřebí dvou či tří délek cihly) více
jak jedno podlaží. Římské domy tak byly
prakticky všechny postaveny z pálených
cihel (opus testaceum).
Sloupy
Konstrukce sloupů byly obdobné jako
v Řecku. Sloupy byly opět sestavovány
z bubnů (tamburů) a spojovány byly
hmoždinkami, ale stále více se používalo
smíšeného zdiva i na sloupy, kdy líc byl
z kamene, vnitřek s litým zdivem, nebo
bylo užito cihelných tvarovek s kanelurami,
Někdy byly kanelury vyznačeny jen v omítce.
S oblibou docházelo ke střídání materiálu,
kdy patka byla z mramoru, dřík z porfyru
nebo žuly a hlavice opět z bílého mramoru.
Jindy mohla být hlavice modelovaná
ze štuku. V architrávu se objevují přímé
klenby, nebo dokonce odlehčovací oblouky
(nad architrávem). Nově byly používány
arkády, zpravidla pilířové (tzv. římské, které
spojují arkády s architrávovým systémem),
ale někdy - méně často - i sloupové arkády
(tzv. toskánské).

Efesos, Hadriánův chrám, tzv. syrský oblouk
- kombinace přímého kládí s arkádou

Nově
se
vedle
sloupů
systému
pseudoperipteros objevují i předsazené
volné sloupy. To si vynucuje velmi
oblamované kládí (bylo již v helénistickém
Řecku). Nové (případně helénistické) je také
vysazování sloupů na výrazné sokly, což
odpovídá i systému podia.
Klenby
V řeckém světě byla sice známa kon
strukce kleneb, ale její využití bylo ojedině
lé. Výjimečně se objevila na vstupních ob
loucích u městských bran u agory (Priéné)
u stadionu (Olympie), v divadle (Sikyón) a
podobně. Oblouk neodpovídal řeckému vý
tvarnému názoru s absolutní převahou pra
voúhlých tvarů a tím i architrávové soustavy.
Naproti tomu Římané se nebránili křivkám
ani v půdorysném řešení, takže oblouk patřil
do běžného architektonického repertoáru.
Rovněž v římské architektuře zdomácněly
klenby nejdříve u technických staveb.

Baalbek, chrám Bacchův, polovina 2. století n.
L, použití vysokého řádu v římské architektuře,
polosloupy oblamují římsu
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Použití cihelných záklenků na Hadriánově vile v Tivoli (nahoře), klenba s klenebními pasy v Hadriánově
vile v Tivoli (uprostřed), valená klenba s okny (dole)

Klenebové pásy byly z kvádrů,
které na sebe mohly dosedat
buď hladce, nebo byly spojeny
čepy a dlaby, někdy viditelnými.
Vodorovné spáry mohly být k
obloukům dotaženy v přímé lince,
nebo kvádry v oblouku měly zazubení,
odpovídající ložním spárám. Objevují
se již i „háky". Odlehčovací pasy
mohly být i v několika vrstvách nad
sebou. Kámen se u kleneb objevuje
v místech předpokládaného velkého
tlaku. Je ho použito především v patce
a v závěru klenby, při použití cihel
by zřejmě došlo k jejich rozdrcení
a uvolnění klenby.
Římané využívali i přímé oblouky.
Dále zavedly do klenebního systému
pasy, ty buď klenbou prostupovaly,
nebo klenba na nich spočívala. Někdy
došlo k rovnoběžnému převázání
s pateční spárou, čímž vznikla
kazetová kostra. Při malém rozponu
se klenulo bez skruží. Tvar klenebního
oblouku se přibližoval polokruhu nebo
kruhovému segmentu. Valená klenba
byla vyvázána buď čelním obloukem
nebo pateční spárou. Křížová klenba
se vytvářela obdobně, zpevněna byla
pasy (žebry). Vzácněji se používalo
i kleneb klášterních. Kupole se rovněž
vyzdívala pomocí pasů a litého zdiva.
Používáno bylo odlehčených dutých
cihel. Nejpozoruhodnější klenební
útvary se zachovaly v Hadriánově
vile v Tivoli. Pod jejich vlivem
vytvořil Brunelleschi raně renesanční
melounovou klenbu ve Florencii.
Štít
Proti řeckým štítům byl u římských
staveb méně skloněn, takže poměr
výšky k základně bývá až 1:5 (v Řecku
to bylo 1:6 až 1:7). Římsy obou
odvěsen byly náročněji dekorovány,
takže se zde objevují na spodních
stěnách mutulové desky a zubořez.
Římsové desky bývají podložené
konzolami, také zubořezem, nebo
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se oba prvky objevují současně. Konzoly
mají většinou kosé uspořádání, protože
jsou vedeny kolmo k římse, avšak spodní
okraj probíhá rovnoběžně s odvěsnou štítu.
U půlkruhových štítů, které se objevují
v pozdní římské tvorbě, bylo řešení konsol
na spodní straně složitější. Konsoly se
zde naklánějí podle svého postavení pod
římsou.
Představené sloupy
Novým architektonickým prvkem byly
představené sloupy. Vytvářely kulisu, která
formovala kompozici stěny. Neměly nosný
charakter, přitom však patřily do tektonické
soustavy. Zvláštním typem použití volných
sloupů byla edikula (aedicula), která vlastně
patří k hlavním výtvarným jednotkám římské
architektury. Často dochází ke střídání štítů
edikul, trojúhelných a segmentových. Je to
princip, který posléze převzala i renesanční
a barokní architektura.
Toskánský řád
Vitruvius
označuje
toskánský
řád
jako nejprostší a nejjednodušší ze všech
architektonických
řádů,
„protože
si
zachovává původní starobylost a postrádá
všechny ozdoby, jež činí jiné řády nápadnými
a krásnými". Vznikl na stavbách Etrusků,
v dnešním Toskánsku, „nejvznešenější části
Itálie", jak soudí Vitruvius. Původní etruské
stavby se ale zachovaly jen ve fragmentech,
v etruských hrobkách je používán spíše
stylizovaný iónský řád, takže není dostatek
srovnávacího materiálu. Při konstrukci
toskánského řádu se vychází z římských
staveb, ale kodifikace řádu je vlastně
až dílem pozdně renesančního teoretika
Vignoly.
Sloup toskánského řádu je trojdílný, jeho
výška odpovídá 7 až 7,5 modulům. Patka
byla proti jiným řádům zjednodušena, měla
čtvercový plinthus, na kterém byl posazen
torus, přecházející páskou s náběhem
do dříku. Výška patky nedosahovala
zpravidla dolního poloměru, i když tento
poměr pak doporučoval Andrea Palladia
(plinthus měl podle něho výšku shodnou

Efesos, knihovna, představené sloupy, které
vytvářejí edikuly se střídavě segmentovými a
trojúhelnými štíty
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Srovnání sloupových římských řádů podle Se
bastiona Serlia (16. století)

jako patka, tzn. součet toru s náběhem).
Dřík nebyl kanelován, měl ale entasi, takže
se zužoval o klasickou šestinu modulu. Na
dřík navazoval krček stejným náběhem
jako u patky. Hlavice sestávala z krčku,
echinu a abaku, její výška zpravidla
odpovídala průměru dříku v dolní části
(modulu). Krček odděloval obloun,
vyznačený dole páskou a náběhem. Krček
v horní části přecházel náběhem a páskou
do echinu, který byl konstruován v řezu
jako čtvrtkruh. Abakus byl čtvercový,
jeho horní okraj zdůrazňoval opět pásek
s lehkým náběhem.

Toskánský* řád u římského chrámu Junony Matuty, později Piety (nahoře vlevo), toskánský řád
podle A. Palladia (nahoře vpravo) a toskánský
řád podle Vignoly (dole)
1 6 2

Kládí mělo stejně jako v ostatních
řádech trojdělení. Architráv měl být
hladký, nečleněný a nahoře jej ukončoval
náběh a páska, tzn. náběh římsičky.
Vlys byl ve stejné úrovni s architrávem,
rovněž byl hladký, bez členění a bez
výzdoby. Římsa se nelišila od klasické
řecké podoby: měla článek podporující
(zpravidla lesbické kyma), který' nesl
značně
vyloženou
římsovou
desku
a článek ukončující (sima), tvořící okap.

Pod římsovou deskou byl okapníček,
vytvořený jen výžlabkem, nikoliv nosem
jako u dórského řádu. Římsovou desku opět
ukončil náběh do pásky a malý obloun. Sima
bylo zpravidla jen čtvrtkruhové, dórské.
Rád římsko-dórský
Dórský řád má v římské architektuře
poněkud odlišný výraz oproti řeckému
ztvárnění. Hlavní a zásadní rozdíl lze
rozeznat v poloze nárožního triglyfů, který
nebyl u římských staveb umístbván přímo
v nároží, ale od nároží poněkud odsunut
do osy s nárožním sloupem. Nárožní
konflikt řeckého dórského řádu byl vyřešen
polovinou metopy (hemimetopia) vloženou
do nároží. Vedle této zásadní proměny, došlo
i k dalším detailním úpravám jednotlivých
částí. Tyto nevelké změny však neměly
nikdy charakter řádové platnosti. Zmíněné
řešení nárožního konfliktu
odpovídá
helénistickému
a římskému
pohledu

stylobatés .

Srovnání dorského
ským řádem podle
nápadný je rozdíl
nárožních triglyfů

řádu (vlevo) s římsko dórVitruvia (vpravo). Zvláště
v proporcích kládí a posunutí
na osu sloupu

na dórský řád. Vitruvius začíná kapitolu o tomto řádu poněkud negativně: „Někteří dávní
stavitelé prohlásili, že posvátné chrámy se nemají stavět ve slohu dórském, protože se v nich
uplatňují vadné a nesouladné rozměrové vztahy". Vitruvius tím myslel především onen nárožní
konflikt.
Za příklad typického řecko-dórského
Volná římská transformace dórského řádu u
řádu je uváděna villa v Albani u Říma, ale
Hadriánovy vily v Tivoli (118-134 n. 1). Sloupy
se
také Marcellovo divadlo v Římě. V Albani
^de změnily na pilíře, byly opatřeny patkami
tvoří patku nízký pásek s náběhem, krček a značně ze štíhleny, takže změnily proporce
hlavice odděluje dole obloun, nad ním
je náběh a páska s echinem. Abakus již
není hladký, ale ukončuje jej římsička
s lesbickým kymatem. Architráv lícuje
s horním průměrem sloupu, je ukončen
taenií, která se pod každým triglyfem
zalamuje. Vlys člení metopy a triglyfy (ty
mají zářezy ukončeny již nad taenií). Římsa
triglyfů a metop je stejně vysoká. Metopy
zdobí rozeta v kruhovém terči. Římsová
deska v podhledu obsahuje kazety a mutuli
se zmnoženým počtem kapek ( 6 x 6 ) . Římsu
ukončuje sima ve tvaru schematizovaného
lysis. U Marcellova divadla nemá sloup
(polosloup) patku. Jeho hlavice se podobala
hlavici z ville v Albani, ale architráv
u divadla zůstal hladký, taenie probíhá
plynule a jsou pod ní regulae s kapkami.
Pod římsovou deskou se nově objevuje
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Basilica Aemilia v Římě (po 14 před n. L). kresba Giidiana da Sangallo (+ 1516)
drobný zubořez, na spodní straně jsou kazety a mutuli.
V římské architektuře se všeobecně objevuje více dekorativních prvků, což platí i pro
poměrně strohý dórský řád. Právě pro svou strohost však řád nebyl v Římě příliš oblíben.
V zásadě lze stanovit pro římsko-dórský řád tato pravidla: sloup by měl být vysoký 7 až 10
modulů, neměl mít patku (někdy se objevovala jednodušší patka toskánského řádu, patky
dórských sloupů římského Kolosea byly navíc vybaveny nad oblounem ještě zvonovnicí). Dřík
římsko-dórského řádu měl znatelnější entasi (nestejné zúžení), někdy zůstal dřík hladký bez
kanelur, častější je ale kanelura se 24 žlábky, tedy s počtem proti Řecku zvětšeným. Kanelury
nad případnou patkou a pod hlavicí měly obloukovité ukončení. Někdy používali Římané
kanelury jen v horních dvou třetinách, v kombinaci s hladkým dříkem dole. Sloup býval štíhlejší
než u řeckých staveb. Krček hlavice zpravidla zdobila růžice, někdy chybí anuli a jejich místo
nahrazuje oblounek s náběhem. Echinus je proti řeckým modelován v podobě čtvrtkruhu, bývá
obohacen plastickým vejcovcem. Kládí má typické trojdělení, které se ani v římské variantně
nemění, i když se zásadně změnily jeho proporce. Na první pohled tak lze rozeznat, zda kládí
je řeckého či římského původu. Architráv býval hladký, ale někdy se objevuje odstupňování.
Na rozdíl od řeckého epistylionu s horním ukončením dříku. Architráv v římsko-dórském slohu
odpovídal modulu, byl proto polovinou vlysu, který má výšku dvou modulů. V Řecku byly obě
části zhruba stejné. Triglyfy nebyly vždy vybrány až k taenii, ale končily nad ní. Občas chyběla
regula, kterou nahradila oblomená taenie. Metopy bývaly u římských staveb zdobeny spíše
rozetami a motivy zvířecích lebek (bukranionů). Mutulové desky na spodní části římsové desky
zmizely z partií nad metopami, kde se místo nich objevila vpadlá pole (kazety); samotné desky
byly obohaceny o další řady kapek (guttae). I když Vitruvius navrhoval ve třech řadách vždy
šest kapek, mnohdy byla jejich četnost ještě větší.
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Rád římsko-iónský
Iónský rád neprošel u Římanů takovými
změnami jako dórský. Sice již postrádal
jemnost řeckých tvarů, ale z větší části si
podržel poměry tvarosloví iónského řádu
v Řecku a Malé Asii. Výška sloupu byla 17
až 18 modulů, patka byla atticko-iónská, ale
zpravidla s plinthem. Dřík měl pravidelné
zúžení nebo spíše entasi a byl kanelován
24 kanelurami. Objevují se však i sloupy
hladké. Voluty hlavice nespojoval balteus
oble spadající uprostřed, jak je to běžné
u řeckých staveb, ale probíhal mezi volutami
v přímce. To je také vlastně jediný nápadnější
rozdíl mezi původním stylem a jeho římskou

Srovnání iónského z athénského Erechteionu (vlevo) s iónským řádem podle Vitruvia;
rozdíl je především v křivce baltea
Hlavice Saturnova chrámu v Římě z roku 42
před n. I. (vpravo uprostřed)
Iónský řád na Marcellově divadle v Římě
(dole vlevo) a iónský řád chrámu Svornosti v
Římě, svěceného roku 10 n. I. (dole vpravo)

166

Summus
Scapus
coiuoyia

Cathecus
ImiBSca,

pus

Cg-

Turanit.

L

hiofmpodzíacolontt^

Konstrukce iónské hlavice římského typu podle Sebastina Serlia (16. století)
modifikací. Nárožní hlavice byla utvářena podobně jako
v Řecku, většinou je pojednána tak, aby se pohledově
uplatnila ze všech čtyř stran.
Kládí zůstalo trojdílné, ale obohatila je četnější
dekorace. Architráv se dělil na pásy, jejichž výška se
směrem vzhůru zvětšovala. Poslední pás ukončovala
sima a proužek. Vlys byl hladký, ale mohl být zdoben
i festony, vzácněji se objevoval tumbovitý vlys, jako
třeba u Diocletianových lázní. Římsu, značně vyloženou,
vynášel zubořez, někdy společně s konzolami (chrám
Svornosti v Římě, svěcený roku 10 n. 1.). Dobrým
příkladem iónského řádu je opět Marcellovo divadlo,
kde se objevuje v souladu se superpozicí v 1. patře.
Stejným způsobem je použit i na Koloseu, samostatně
pak na chrámech Fortuny Virilis a chrámu Saturna na
Foru Romanu.

Římsa chrámu Svornosti v Římě

Rád římsko-korintský
Na rozdíl od řeckého světa, kde se prakticky
řád neuplatnil, byl Římany pro jeho nekonfliktnost
a především dckorativnosl používán nejvíce. Teprve
v Římě byl ostatně definitivně dotvořen, i když se od
řecké formy v zásadě nezměnil.
Sloup byl proporčně obdobný sloupu iónskému.
Patka se od řádu římsko-iónského neměnila, někdy mohl
chybět plinthus. Dřík byl rovný nebo s entasí, hladký
nebo s 24 kanelurami. V případě sloupu vytvořeného
z tmavého kamene bylo užíváno hladkého povrchu a
světlého žlábkování. Hlavice (vysoká 2 moduly) měla
kalichovité jádro a dvě řady po osmi akantových listech.
Volutově stočené stonky se stýkaly uprostřed. Abakus

Hlavice korintského řádu, kodifiko
vaná Vignolou v 16. století
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Chrám Jova Hromobijce v Římě (22 před n. I.) podle nákresu Andrea Palladia ze 16. století
(vlevo) a chrámu Marta Mstitele (2 před n. I.) rovněž podle Palladia (vpravo)
byl profilovaný a měl prohnuté strany. Výška
sloupu dosahovala 18 až 20 modulů. Také
u tohoto řádu ne vždy dodržovali Římané
přísné regule. Tak u chrámu Concordie
v Římě se místo stonek akantů nacházejí
figury beránků. Abakus byl někdy bohatě
zdoben, jak je to patrné na hlavicích
Castorova chrámu na Foru Romanu. Hlavice
měla zpravidla výšku 2 modulů.
Kládí bylo trojstupňové, jeho architráv
byl většinou trojpásový (méně často
dvojpásový), odstupňovaný a dekorovaný
na přechodu perlovcem. Někdy architráv
zdobily kazety na jeho spodní ploše
v interkolumniích. Býval vysoký
1,5
modulu. Vlys měl různou profilaci, mohl
být rovný, vypouklý, nebo esovitě prohnutý.
Pokrývala ho bohatá reliéfní výzdoba.
Výška vlysu byla zpravidla shodná s výškou
architrávu. Římsovou desku na .spodní
straně dekorovaly kazetované prohlubně.
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Hlavice z Titova oblouku v Římě, po 81 n. I.

Korintský řád podle Sebastiana Serlia
Její značné vyložení umožnil jak zubořez, tak
někdy i 'konsoly. V tomto slohu byl vybudován
vedle dalších staveb i Pantheon, chrám Minervy,
chrám Antonia a Faustiny v Římě.
Rád kompozitní
Řád se od korintského lišil vlastně jen
hlavicí, která vznikla spojením hlavice korintské
a iónské. Voluty podpírající vykloněné rohy
abaku jsou vyvedeny z iónského echinu, pod
nímž jsou dvě řady akantů. Hlavice má zpravidla
výšku dvě a třetinu modulu. V kompozitním kládí
je velmi často využito značné míry zdobnosti.
V Římě nalezneme kompozitní řád na Titově
triumfálním oblouku, na oblouku Septimia
Severa, na Diokleciánových a u Caracallových
lázní.
Kompozitní řád podle Sebastiana Serlio (vpra
vo nahoře), podle Andrea Palladio (vlevo dole)
a kompozitní řád na Vestině chrámku v Tivoli
(vpravo dole)
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Typy staveb v Římě
Chrám
Vitruvius začíná svou třetí knihu, která je celá věnována chrámům (po úvodní všeobecné
kapitole o stavitelství a kapitole o stavebních materiálech), promluvou o kompozici, která
spočívá na symetrii (rovnováze). Pod symetrii ovšem nezahrnoval jen souměrné uspořádání, ale
i poměrový soulad. To vše odvozuje z lidského těla, které je rovněž souměrné a které je rovněž
„sestaveno" v určitých poměrech. Tak třeba obličej (od brady k vlasům) je desetinou celé délky
člověka, chodidlo má délku rovnou šestině výšky, ruka až po loket je čtvrtinou atp. Podobné
poměry podle něj musí vykazovat i chrámy. Z lidského těla jsou odvozeny i jednotlivé délkové
míry (palec, dlaň, stopa, loket) a nakonec i desítková soustava (monády), Vitruvius však hovoří
i o šestkové soustavě, která je pro své jasné poměry pro architekturu neméně vhodná.
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Pro chrámy našel Vitruvius dvojí dělení. První je
podle rozvržení sloupů, druhé vychází z šířky mezisloupí
(interkolumnia). Základem chrámové dispozice jsou tak podle
Vitruvia všechny chrámy řeckého typu (in antis, prostylos,
amfiprostylos, peripteros, pseudodipteros, dipteros a největší
hypaithros. Podle druhého kriteria je zase pět forem chrámů
jako u Reků (pyknostylos, systylos, diastylos, araiastylos
a eustylos).
Základem římského chrámu však není krepida, odstupňo
vaná podložka, ale pódium. Jeho výstavbu popisuje Vitruvius
Nimes (Francie), tzv. Maison Carrée, 1. století před n. L,
typický římský pódiový chrám

následujícím způsobem: „...
provede se pódium tak, aby zá
kladní kameny (quadra), patky
(spira), 'dříky (truncus), korunní
římsy (korona) a podbradkové
lišty (lysis) až po sám stylobat
pod patkami sloupů bylý vzá
jemně v souladu. Stylobat je
třeba vyvážit uprostřed pomocí
nerovných podložek (scamilli
impares); kdyby byl totiž stylo
bat vyrovnán přesně vodorovně,
zdál by se oku prohnutý".
Vitruviův
popis
chrámů
pokračuje i ve čtvrté kapitole.
Zde zmiňuje východní orien
taci chrámu, nebo jeho obrá
cení vstupem k městu, řece
nebo jiné význačné dominantě.
Vstupní dveře měly odpovídat
stavebním řádu, v němž byl
chrám vybudován. Přitom ale
slohy dveří rozeznává Vitruvius
jen tři: dórský, iónský a attický.
Dórské dveře mají podle něho
charakteristická ucha a zúžení
směrem nahoru, také nadsvětlík
(clathrata), iónské zase ancony
(vysoké a štíhlé konzoly nesou
cí přímou supraportu), attické
jsou podobné dórským, ale chy
bí zde zúžení a nadsvětlík.
Vitruvius zde dále zmiňuje
okrouhlé
chrámy,
rozlišuje
monopteros a okrouhlé periptery. Monoptery mají zvýšenou
podezdívku (tribunál). Součas
ně zde kritizuje volné sestavy
soudobých architektů. Nakonec
zmiňuje ve čtvrté knize důleži
tý fakt: „Neboť chrámy nelze
stavět pro všechny bohy podle
týchž pravidel, poněvadž kaž
dý bůh má náboženské úkony
podle svého odlišného kultu".
To platilo i pro oltáře, které se
obvykle rovněž nalézaly po vý
chodní straně chrámu. Oltáře
měly být položeny vždy níže

Chrám k poctě rodiny Severů v Leptis Magna, asi 216 n. I.,
zvláště je zde zvýrazněné a zvýšeno pódium

Palmyra, Bélův chrám, rekonstrukce templu, který byl za
svěcen v roce 32 n. I. Příklad chrámu s neobvyklým asymet
rickým bočním vchodem. Nahoře pohled, dole půdorys
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Sbeitla, Kapitol, trojdílný chrám z poloviny 2. století n. /., pohled a půdorys

portikus

Chrám Fortuny Virilis v Římě, polovina 7. století před n.
/., pohled a půdorys

než sochy bohů v chrámu. Jovovi
se měly oltáře budovat co nejvyšší, naopak Vestě a matce Zemi *
nejnižší.
Římský chrám se vytvářel pod
rozhodujícím
vlivem
řeckého
a etruského. Vedle společenské
a náboženské funkce získal v Ří
mě chrám i reprezentativní účel.
Přitom se nezměnila základní
představa, podle níž byl chrám po
važován za obydlí boha a oltář stál
před chrámem. Římské sakrální
dispozice jsou s převahou podél
né, se vstupem většinou na kratší
straně, výjimečně i na podélné
straně (Concordia v Římě). Etrus
ká tradice se projevila nejen na ty
pu jednostranného pódiové!
chrámu, ale projevuje se rovněž
u chrámů Kapitolu (kapitolské
trojice, Jova kapitolského), třeba
v Pompejích či Sbeitle.

Příkladem římského chrámu
je chrám Fortuny Virilis v Římě,
typem pseudoperipteros na pódiu. Pouze před průčelím jsou představeny schody, po stranách
vymezené zídkou, která je pokračováním podnože. Předsíň a kládí jsou z mramoru, ostatní části
byly vybudovány z turu, potaženého jemnou omítkou.
Chrám Antonína a Faustiny je dnes kostel San Lorenzo in Miranda z roku 1601. Údajně zde
měl být sv. Vavřinec umučen. Antický chrám byl postaven roku 141 n. 1. na Via Sacra císařem
Antonínem Piem pro svou poslední manželku Faustinu. Výjimečnou dispozici lze sledovat také
u chrámu Concordia v Římě s bočním vchodem, před kterým byl předřazen portikus. V Římě se
.objevují i chrámy dvojstranné, jako chrám Venuše a Romy, vybudovaný roku 135 n. 1. a svěcé172

Chrám Antonína a Faustiny v Římě z roku 141 n. L, dnes tvoří portikus křesťanského kostela
San Lcrenzo in Miranda z roku 1601
ný Hadriánem o dva roky později.
Svého času to byl největší římský
chrám. Jedna jeho polovina patřila
Romě, zosobňující město, druhá
Venuši, údajně matce héroa Aenea.
Vypráví se, že když architekt Apollodórus (po pravdě) poznamenal,
ze sochy sedící na podstavcích
jsou příliš velké a kdyby vstaly,
narazily by do klenby, nechal jej
císař Kadrián popravit. Chrám byl
obnoven po požáru roku 283 n. 1.
až za Maxentia v roce 307 archi
tektem Cariem. V průčelí je vybaven deseti sloupy (dekastylos),
pozoruhodná je však skutečnost,
že se chrám celkovou koncepcí
velmi přibližuje řeckým vzorům,
protože je postaven na krepidě (!)
a obklopen je peripterem. Sloupy
jsou v$ak korintského řádu. Úpl
nou novinkou je vnitřní prostor,
který není již ukončen přímým
stroperji, ale je valeně zaklenut
s kazetováním.

Chrám Romy a Venuše v Římě, vysvěcen 137 n. I.,
zvláštní příklad chrámu dvojího zasvěcení, půdorys
Chrám Romy a Venuše v Římě, dnešní stav, zbytky vale
né klenby a exedra pro sochu bohyně

Některé chrámy v koloniích se
pozoruhodně zachovaly (Nimes,
Vienne), přičemž jsou mezi nimi
stavby dispozičně velmi zajímavé.
Platí to zejména o chrámech v Baaibeku (Sýrie), kde je i pozoruhod173
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chrání lava Hviiafv>i*kého

Posvátný okrsek v Baalbeku
(Sýrie), s hlavním chrámem Jova
Heliopolského, chrámem Bacchovým a centrálně pojatým chrám
kem Venuše ze 3. století n. I.

Řím, Vestin chrámek, kruhový perípteros

ný kruhový perípteros, jehož kládí je
dynamickým způsobem zprohýbané.
Z centrálních staveb byl ale nej vý
znamnější realizací římský Pantheon.
Byl postaven roku 25-27 n. 1. nejdříve
údajně jako součást lázní, po přístavbě
portiku byl proměněn v chrám Jova
Ultora (Mstitele), později všech sva
tých (Pantheon) a nakonec roku 608
přeměněn na křesťanský chrám. Dnešní
stavba získala svou podobu v letech
120-25 n. 1. za Hadriána. Otevřené oko
uprostřed klenby je široké 9 m a je je
diným zdrojem světla. Až do 17. století
byla kazetová klenba navíc obložena
bronzovými deskami, které byly se
jmuty a bylo z nich ulito známé barokní
Berniniho ciborium v chrámu sv. Pe
tra v Římě. Kazety mají perspektivně
odstupňovanou velikost, která ještě
umocňuje velikost kopule. Sama o sobě
má však impozantní rozpon, vnitřní prů
měr kopule dosahuje 43,20 m a vrchol
je ve stejné vzdálenosti od podlahy. Do
prostoru se tak dá vepsat koule. Tloušť
ka obvodového zdiva odpovídá velikos
ti klenby, činí 6,2 m. Předsíň vymezuje
16 původních žulových sloupů s mra
morovými korintskými hlavicemi.
Další centrální svatyní v Římě je
chrám Minervy Mediky (průměr 25 m),

Wm

Pantheon v Římě, 120-125 n. L, sché
ma konstrukcí

;

Rím Pantheon, asi 118-128 n. L, letecký snímek dnešního stavu ve srovnání s rekonstrukcí
stav'4 po dostavbě (nahoře vpravo), řez a půdorys, dole vlevo řez Andrea Palladia

cihelná stavba na půdorysu desetiúhelníku.
U okrouhlých chrámů bohyně Vesty
(ochránkyně domácího krbu) se předpokládá
souvislost s řeckou představou tholu jako
prostoru pro posvátné ohniště.
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Císařský palác
Latinské Palatium označovalo jeden z pahorků v Římě, na němž vznikaly císařské obytné
\by
vznikaly a daly název tomuto typu objektů. Palác byl proti klasickému Řecku novým
sta
VPcm, navazujícím na paláce helénistických vládců a na paláce orientální. Nejednalo se ale
o pevnosti s obytnou stavbou, ale spíše o velmi rozlehlé prostory s řadou staveb nejrůznějšího
úce u. Nejstarší palác si na Palatinu postavil již Augustus, lépe je znám ale teprve palác Tiberia,
ktťerýf dokončil Caligula v letech 37—41 n. 1. Byla to vícepatrová stavba, údajně první budova
v Římě s prosklenými okny. Stával někde v místech dnešní zahrady Villy Farnese v Římě.
Nej ^námější je Zlatý dům (Domus aurea), který si nechal postavit císař Nero, po požáru v roce
64 n. 1. Poprvé zde bylo užito skladby místností nepravidelného půdorysu - objevil se tu
i za ímavý osmiúhelný sál s okny v klenbě. Místnosti byly vyzdobeny štukovou a malovanou

Fla\kovský palác na Palatinu v Římě, kolem 92 n. L, půdorys a axonometrický pohled - re
konstrukce (nahoře), Split, Diocletianův palác, po 305 n. I. (dole)
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dekorací. V zahradě bylo jezero s mořskou
vodou, z někdejšího Claudiova chrámu bylo
zřízeno nymfeum. Po smrti Neronově bylo
vše zrušeno a v místech jezera bylo postaveno
Koloseum, Zlatý dům pak nahradily Traiánovy
lázně.
Flaviovci si na Palatinu vybudovali nový
palác, který sestával ze dvou částí: v první
se nalézal peristyl a předně trůnní sál, jehož
rozměrná plocha 29 x 35 m byla zaklenuta. Dále
tu byla řada místností s nepravidelně křivkovitě
vedenými stěnami. Druhou část paláce tvořil
tzv. Augustův dům, soukromý byt imperátora,
obsahující tři peristyly za sebou.
Výjimečným případem je Diocletianův
palác ve Splitu (latinsky Salonae), ležícího
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kdysi v Illyrii, dnes Chorvatsku. Nebyla to volná
dispozice jako na Palatinu, ale půdorysné řešení
vychází ze schématu vojenského tábora, s křížem
hlavních ulic (cardo a decumanus), Vysokými
hradbami s řadou věžic, a to nejen nárožních.
Palác o rozměrech 215 x 176 m skutečně také
slo lžil jako pevnost na břehu Jaderského moře,
zároveň si zde nechal Diocletián vybudovat
majsoleum. Zachovala
se
část peristylu
a centrální peripteriální chrám Jovů v.
Divadlo
Je zajímavé, že Vitruvius uvádí jako první
mě >tskou stavbu právě divadlo, kterému je věno
vána samostatná kapitola v páté knize: „Po vyře
šení fóra se vyhledá stavební místo pro divadlo,
kde by bylo možno o svátcích nesmrtelných bohů
přihlížet hrám....". Římské divadlo se od svého
řeckého protějšku značně odlišuje, a to nejen
v celkové koncepci. Na rozdíl od řeckého diva
dla otevřeného do krajiny, tvořilo římské divadlo
uzavřenou architekturu. Vitruvius sice doporučo
val využití terénu, aby hlediště odpovídalo sklonu
svahu, ale nevadilo, když bylo divadlo založeno

Rozdíly mezi typickým řeckým divadlem
(nahoře) a římským (dole)

v rovině. Hlediště - cavea - pak bylo vytvořeno uměle, dokonce s lépe zvládnutými vchody
(ascensi). Divadla tak patřila k výrazným veřejným, vícepatrovým budovám. Celkovému uza
vře lí odpovídá i zvětšená výška scény, která zcela uzavírala pohled.
Tvar hlediště se lišil
úhlem základny, římské
divadlo mělo hlediště
vytvořeno na základě po
lov čního kruhu, hlediště
řeckého divadla, se kolem
orchestry obtáčelo více.
Jinak se rozdělení hlediš
tě shodovalo, u obou se
objevují klínovité díly cuneji, vzniklé vložením
průběžných schodišť(scalariae). Vodorovně bylo
hlediště zpravidla předě
leno do dvou částí, čímž
došlo k vytvoření spodní
médie a horní summy.
V >ummě byl více jak
dvojnásobný počet cune
ji; místo pěti, obvyklých
pro spodní díl, jich zde
bylo jedenáct. Nad sumou Sabratha (Lybie), římské divadlo, konec 2. století před n. I.
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byl ještě charakteristický sloupový
ochoz, jehož strop byl ve stejné výšce
s budovou scény. V místech, kde se or
chestra stýkala s caveou bývaly někdy
zvláštní lóže vyhrazené význačným
osobnostem. Někdy byla tato sedadla
umístěna i ve vlastní orchestře, která
v Římě již nesloužila jako jeviště.
Patřila úředníkům (sellae magistratuum) a uprostřed zvláště významným
hostům (tribunalia).
Přestože orchestra již ztratila
u římského divadla svou důležitost,
Vitruvius konstruoval divadlo právě
na základě orchestry. Do kruhu
orchestry se vepsaly čtyři rovnostranné
trojúhelníky. Vrcholy, bylo jich celkem
12 jako znamení zvěrokruhu, udávaly
řadu výchozích bodů pro určení zadní
a přední stěny scény, dveří ve scéně
a polohu schodů. Sedm jich mířilo
do hlediště a pět na jeviště.

A^pendos, divadlo ze 2. poloviny 2. století n. /.,
půdorys a axonometrický pohled (rekonstrukce), na
němž je patrný i systém opony
Marcellovo divadlo v Římě, kolem roku 13 před n. I.

Vřímském divadle všichni herci stáli
na prosceniu, který oddělovala zídka
- pulpit. Délka scény (spíše proscenia)
měla být podle Vitruvia dvojnásobkem
průměru orchestry. Za jevištěm byl
prostor, který se nazýval postscenium.
Vitruvius popisuje takto zařízení
scény: „Prostřední brána má mít
výzdobu královského paláce, po pravé
i levé straně vchody pro hosty a
vedle nich volné prostory určené
pro dekorace". Tyto dekorace byly
vytvořeny na trojhranných otáčivých
bubnech a vloženy do kouta, kde
scéna vybíhala dopředu, směrem
k hledišti. Trojí dekorace odpovídaly i
třem druhům jevištní dekorace, určené
pro tragický, komický a satyrský
příběh. Tragické patřil příběhům králů
a hrdinů, komický měšťanům, satyrský
venkovanům.
Římská
divadla bylo
možno
překrýt plachtou (velum). Scéna byla
ale zpravidla, alespoň v pozdější době,
krytá. Římské divadlo mívalo na rozdíl
od řeckého oponu (aulae),' která se
vytahovala nahoru. Důležitým prvkem
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p:'i výstavbě divadla bylo pochopení
p-oblému akustiky a jejích principů,
což umožňovalo výstavbu tak
velkých scén. Problematice šíření
ruku věnoval Vitruvius hned
několik
kapitol.
Doporučoval
ozvučné nádoby, nejlépe bronzové
(ile mohly být i hliněné). V divadle
rozeznával prostory desonanční,
tedy místa zvuk tlumící, dále místa
cirkumsonanční, kde zvuk obíhá a při
poslechu se tak ztrácejí koncovky.
Dále popisuje místa resonanční,
tedy zvuk odrážející a při poslechu
v astně
zdvojující
koncovky
a konečně místa konsonanční, dobře
v/řešená, kde zvuk zřetelně dospěje
i do nej vyšších míst divadla.

Orange (Francie), divadlo

Některá divadla byla provizorní, jiná stálá; tak v Římě až do roku 55 před n. 1. nebylo
stlálé zděné divadlo. Teprve potom bylo vybudováno Pompeiovo divadlo, z něhož se dodnes
zachovaly jen nepatrné zbytky. Do hlediště se podle popisu vešlo na 40 000 diváků. Druhé stálé
vadlo vybudoval Augustus roku 13 před n. 1. Je to známé Marcellovo divadlo (pojmenované
pb Augustově synovci), jež stačilo pojmout na 20 000 diváků. Ve stejné době bylo v Římě
postaveno další divadlo, Balbovo pro 30 000 diváků. Také v koloniích vznikala řada divadel.
Známé je divadlo ve francouzském Orange. Příkladem z Malé Asie je divadlo v Aspendos,
/budované ve 2. století n. 1., z něhož se zachovala pozoruhodná stěna scény.
Amfiteátr
Zcela novým stavebním typem je římský
ainfiteátr, eliptická stavba s hledištěm (cavea)
po celém obvodu, uprostřed s plochou vysy
panou pískem - arénou. Aréna byla obehnána
ochrannou zdí (podium). Členění hlediště
bylo obdobné s divadly, do klínovitých úseků
(cunea) je rozdělovaly schody, na která se
dalo vstoupit ale i z vnějších schodišť v růz
ných úrovních. Tento systém dovoloval poněrně rychlé vyklizení hlediště. Amfiteátr byl
určen především pro gladiátorské hry, štvani
ce zvířat, ale i pro různé artistické produkce.
Někdy bylo možné arénu zaplavit vodou pro
naumachii.
Výklad vzniku amfiteátru je převzat
Plinia: údajně byl jeho tvar vytvořen v roce
50 před n. 1. z podnětu C. Scritonia Curiona.
Ten prý nechal postavit dvě divadla vedle
síbe na společné hřídeli tak, aby se dala
sobě otočit. Mohla tak sloužit dopoledne
Koloseum v Římě, asi 70-80 n. I.

Koloseum v Římě, řez a půdorys ve čtyřech podlažích
jako divadla, odpoledne pro zápasy gladiátorů. První, zatím dřevěnou stavbu, nechal v roce 46
před n. 1. postavit César. První kamenný amfiteátr je pak datován do roku 29 n. 1. Flaviovský
amfiteátr, známý jako Koloseum, byl otevřen v roce 80 n. I. Jeho obvod činil 537 m a výška
48,5 m. Podlaha arény, jež měla na délku 77 m a na šířku 46,5 m, byla z prken, na nichž byl
nasypán písek. Pod podlahou se nalézalo úplné bludiště chodeb, které dovolovalo různé efekty.
Zahajovací slavnosti trvaly nepřetržitě 100 dnů a zahynuly při nich stovky gladiátorů. Do pozadí
se touto poněkud pokleslou masovou zábavou dostaly odeióny a běžná sportovní klání.
Hlediště Kolosea bylo rozděleno do tří pořadí pro sedící diváky a na místa k stání. První
pořadí (maenianum primům), hned za podiem, sloužilo pro nejvýznamnější hosty. Celkem tu
bylo asi 48 000 sedadel a 4 500 míst k stání, jindy se objevuje údaj o 87 000 místech. Třetí patro
Kolosea obsahovalo zařízení pro zastropení
arény plachtami (velaria). Dnešní Koloseum
bylo do značné míry nově vybudováno
Valentiniánem III. v roce 445. Na vnějších
fasádách se objevuje typicky římská kombinace
obloukové
(arkádové)
a
architrávové
architektury, je také jedním z prvních příkladů
použití suprapozice řádů.
Vedle římského amfiteátru Flaviovců (v
Římě bylo svého času pět amfiteátrů) se dobře
zachoval i amfiteátr ve Veroně, postavený
kolem roku 290 za Diocletiána. Jeho aréna měří
75,7 m na délku a 44,4 m na šířku. Celá budova
je však vysoká „jen" 32 m. Dále se dobře
zachovaly amfiteátry v Pulji (Pole), v Arles,
Nimes. Amfiteátr byl vzorem pro moderní
atletické stadióny.

^tó^í^^s£i>;.>iska
Maxentiův cirk v Římě, kolem roku 309 n. I.
Í80

Cirk (circus)
Vyvinul se z řeckého hipodromu, tzn. ze
závodiště určeného pro koně s vozy, ale i pro
dostihy a jiné sportovní hry a představení.
Veřejná představení byla v Římě vždycky
prostředkem politické a volební propagace.

Hry
(ludi)
byly
důležitou atrakci
a společenskou událostí: v době císařství
se pořádaly 182 dní v roce. Nejstarší se
uskutečňovaly v cirku (Circus maximus),
do íieiož se vešlo na 250 000 diváků.
Původní stavby byly dřevěné. Jejich
základem bylo pískem vysypané prostran
ství (čréna), písková závodní dráha, ukon
čená na jedné straně půlkruhově, na druhé
segmentově. Od hlediště dráhu odděloval
hluboký příkop. Hlavním detailem cirku
byla dělící stěna (spina), nízká podélná
zeď o délce 340 m umístěná uprostřed podélné osy arény. Původně byly na koncích
spiny jen kuželové sloupy (metae). Najed
ná straně bylo sedm vajec, na druhé sedm
delfín j k označení ujetých kol. Jezdilo se
proti < měru hodinových ručiček a dovole
ny by y různé záludnosti. Zatáčka se měla
vytočit co nejtěsněji kolem mety, aby se
zbytečně neprodlužovala závodní trať.
Na segmentově ukončené straně se nachá
zela tzv. porta pompae a řada kolen pro
vozy (carceres). Protilehlá, polokruhově
ukončená strana byla otevřena triumfální
branou (porta triumphalis). Někdy hlediš
tě doplňovala zvláštní tribuna pro císaře či
jinou lobilitu, zvaná pulvinar.

CirkNeronův, stojícíma místě dnešního chrámu
sv. Petra v Římě, půdorys ze 16. století

V :irku se také původně konaly hry
gladiátorů, než byly přeloženy do amfiteátrů. Odehrávaly se zde ovšem i oslavy vojenského
triumfu, slavnostní pohřby, lidová shromáždění atp. Nejslavnějším římským cirkem byl Cirkus
Maxirius, který byl založen již Tarquiniem Priskem jako dřevěný, a za Caesara zde byly
vybudovány kamenné přízemní části budov. Cirk byl posléze dostavěn za Traiána. Původně
měl pojmout 150 000 diváků, po úpravách 385 000. Ještě v 6. století se zde konaly hry. Z cirku
se zacriovaly nevelké zbytky. Lépe je zachován Maxentiův cirk, který však patrně nebyl nikdy
dokončen. Byl stavěn kolem roku 309 n. 1. již mimo Řím, poblíž via Appii. Cirkus Flaminius
byl postaven v roce 221 před n. 1. v jižní části Martova pole. Další římské cirky zmizely bud
beze stop, nebo z nich byly nalezeny pouhé zbytky při archeologických výzkumech (Cirkus
Varamus). Na místě Nerónova cirku dnes stojí chrám sv. Petra.
Naumachie
PrVnili umělá nádrž pro naumachii se stoupajícím dřevěným hledištěm kolem, ukončeným
loubím , byla vybudována za Caesara roku 46 před n. 1. Caesarova naumachie se odehrávala
na M rtově poli, za Tiberu se přesunula za Augusta. Ten v roce 2 n. 1. nechal vytvořit umělé
jezero dlouhé 536 m a široké 357 m. Bitvy se tehdy údajně zúčastnilo 3 000 bojovníků. Tvrdí
se, že Claudius uspořádal naumachii na jezeře Fucinském, kde na stovce lodí údajně bojovalo
19 0OO lidí. Konstrukce hlediště se nezachovaly a známe je jen z vyobrazení na minci či z
p o p i s u . Zbytky takového místa byly vykopány v roce 1743 poblíž Andělského hradu v Římě.
- regio naumachiae.
Z e
z d e skutečně naumachie byla, ukazuje také středověký název místa
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Naumachie podle rytiny barokního architekta Johanna Bernarda Fischera z Erlachu
Lázně (thermy) ^Mm^yM $1mMě®£ M*®'
Tak jako v žádném řeckém městě nechyběl gymnasion, tak v římském to byly veřejné lázně,
které do určité míry tuto funkci převzaly. Nebyly součástí jen měst, ale i vojenských táborů.
Na Moravě byly archeologickým průzkumem prokázány lázně i ve vojenském táboře v Mušově.
Hlavní zde byla vlastní koupel, ostatní zařízení bylo, na rozdíl od Řecka, přidružené. Soukromé
lázně vybavené bazény, vanami, případně sprchami byly v řeckém světě zcela běžné, známé
jsou i lázně veřejné, vybavené vanami (pyleos) a parními potírnami (pyriátérion). Není přesně
známé, odkdy byly zřizovány
v Římě veřejné lázeňské budovy,
ale jistě jsou doloženy koncem
3. století před n. I. Zatím to byly
nevelké lázně (balneae). Teprve
M. Agrippa (62-12 před n. 1.)
nechal vystavět velké veřejné
lázně (thermae) na Martově
poli. Původní dispozice, i když
obsahovala
všechny
důležité
složky (šatnu a bazény s různě
teplou či studenou vodou), byla
poměrně nepravidelná, symetrická
dispozice
velkých
lázeňských
s

Caracallovy lázně v Římě, půdo
rys celého komplexu
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(Ca? •acallovy lázně v ŘíměJ dispozice hlavní budovy, do 216 n.l. ~~ i / 0» ••••
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bucov je až přínosem pozdější doby.
edny z největších římských lázní byly Caracallovy (Thermae Antoninianae), umístěné
do budovy dlouhé asi 330 m. Byly vybudovány během 10 let za Septima Severa v období 206
až 216 n. 1., ale otevřeny byly až Caracallou. Pak sloužily až do roku 537 n. 1., kdy Gótové pře
ruš li přívod vody. Zemětřesení v roce 847 přeměnilo lázně v trosky. Caracallovy thermy moh
ly pojmout až 3 000
oscb, ještě roz
leh ejší byly lázně
Diocletiánovy, kde
našlo místo pro
s e
ještě více hostů.
Vsiupné
(balneaticum) bylo nízké,
zpřístupňovalo
služby i méně zá
možným obyvate
lům.
Budovy
byly
pre vážně
stavěné
Diocletiánovy láze v Římě, půdorys
\

mfm
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z pálených cihel a uvnitř obložené mramorem.
Pozůstávaly ze dvou základních částí - vlastní
lázeňské budovy a ze zahrady s hřišti. Kolem
dokola byly pomocné stavby, sloužící provozu.
V zadní části Caracallových lázní, k nimž vedl
akvadukt, se nacházela řada nádrží na vodu, před
nimiž bylo stupňovité hlediště, jež umožňovalo
sledovat gymnastické hry. Po stranách hlediště se
nacházely knihovny, k nimž příslušely v mělkých
výklencích sousedních křídel umístěné studovny,
dále prostory pro tělovýchovu, přednáškové sály,
nymphea atp. V lázních byly dále místnosti pro
Systém feplovzdušného vytápění lázní
schůzky i pro občerstvení.
Ústřední budova měla řadu účelových místností, přičemž hlavní prostory bývaly řazeny
v jedn í linii z sebou. První místností byla šatna (apodyterium), která ovšem byla stranou, hned
vedle symetricky umístěných vchodů. Hlavní osově disponované prostory ústřední budovy
Caracallových lázní začínaly velkým plaveckým bazénem (natatio), který ale obvykle ležel
mimo ústřední budovu na volném prostranství. Střední, největší prostor obsahoval boční
nádrže! se studenou vodou (frigidarium). Dále v ose byla menší místnost s vlažnou vodou
(tep dárium) a střední linii uzavřela rotunda s bazénem s horkou vodou (caldarium). Všude
kolem byly prostory pro parní lázně (sudatorium nebo laconicum), místnosti pro natírání
mastmi, masáže a depilaci. Ve dvoře hlavní budovy byly rovněž symetrické prostory pro pěstní
zapas palaestra).
Koncem 2. století n. 1. bylo v Římě na 170 veřejných lázní, ve 4. století asi jeden tisíc,
včetně soukromých koupelen, z toho velkých therem bylo jedenáct. Důležitou součástí lázní
bylo je jich horkovzdušné vytápění, hypocaustum.
Pal aistry a stadiony
Přestože Vitruvius zařadil do vlastní kapitoly tyto dva druhy sportovních zařízení, nebyly
v Říms obvyklé, což Vitruvius hned v první větě zdůrazňuje. Bral je jako odkaz řeckého
světa, ile v Římě se jejich podoba, pokud byly vůbec stavěny, nezměnila, jen část názvosloví.
Na n ě n je také dobře vidět, které části palaistra si Římané nejvíce oblíbily: názvy jednotlivých
lázeňs ých místností jsou již latinské.
(éém.., ťré
Vřftit-fyE.
ularia a knihovny
T^hjilartiitn jp- latinský název pro archiv, Jcterý byl umístěn ve
vysoké podlouhlé budově v severozápadním konci Fora Romana
za chrámy Svornosti a Vespasiana. Do náměstí se obracelo
patrovou kolonádou. Vitruvius o archivech jako samostatných
stavebních typech nepojednává. Nezmiňuje ani samostatné
budovy veřejných knihoven, uvádí jen knihovny jako samostatné
místnosti v obytných domech. Podle něho měly být knihovny
obráceny k východu, protože způsob jejich užívání vyžaduje
rann ,'ětlo. V takových knihovnách, podle jeho názoru, nebudou
íhnivět knihy. „V knihovnách obrácených totiž k poledni
ani přál
západu poškozují knihy moli a vlhkost, jelikož tam mají
nebo
vlhké větry
Velké veřejné knihovny v římském světě
přístup
Tabula ium na pozadí Vespasianova chrámu na Foru Romanu
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vznikaly především za císařství. Oktavijskou
a Palatinskou
knihovnu
zřídil
císař
Augustus, za Hadriána bylo v Římě dokonce
29 veřejných knihoven. Nejslavnější byla
Ulpijská, zřízená Traiánem. Architektonicky
nejvýznamnější byla jistě Celsova knihovna
v Efesu. Její velký obdélný vnitřní prostor
obkružovaly ze tří stran sloupové ochozy,
které zpřístupňovaly ve třech podlažích
umístěné výklenky s policemi pro svitky.
Prostor osvětlovala, proti tvrzení Vitruviově,
okna na jižní straně (v Efesu patrně
nejsušší). Na jižní straně byla také stavba
architektonicky ztvárněna jako průčelí,
z něhož se dosud zachovala pozoruhodná
sloupová
architektura
(rekonstruovaná
ze zachovaných fragmentů), tak trochu
připomínající scénu římských divadel.
Náhrobky, kolumbaria a mausolea
V nejstarším období ukládali zemřelé Pyramidální náhrobek Caia Cestia v Římě z
do země, za republiky se mrtví spalovali. roku 12 n.L—u frJ&íuš \<fy. f ' h . '-• Z hygienických důvodů byly posléze
pohřby, které se uskutečňovaly ve městě vytlačeny za městské hradby. Stejně jako v Řecku
lemovaly silnice za branami měst řady náhrobků. V Římě to byla především Via Appia,
založená již v roce 312 před n. 1. censorem Appiem Claudiem Caecem. Nalézá se zde řada
fragmentů antických hrobek (hrobka Caecillie Metellové, Marca Servilia či Sixta Pompea
Spravedlivého a další). Římské náhrobky dostávaly někdy absurdní tvary, odvíjející se i od
povolaní zemřelého. Nejznámějším takovým příkladem je hrobka pekaře Eurysaca a jeho
ženy Atisie v podobě pece, postavená zřejmě v roce 30 před n. 1. Stojí na dnešním Piazzale
Labicano. Nejznámějším římským náhrobkem je ale pyramida Caia Cestia (12 před n. 1.),
postavená u svatopavelské brány. Je 33 m vysoká, obležená bílým mramorem, a podle nápisu
trvala její stavba 330 dnů.

J^ojunibanujn^

uren. Název vlastně znamená
holubník a vznikl zásluhou
toho, že stavby připomínaly
řadou polokruhových otvorů
skutečné holubníky. Římané
takovéto
podzemní
stavby
běžně stavěli v okolí Říma.
Urny byly ukládány do vý
klenků ve stěnách pravidelně
rozvržených ve více řadách
nad sebou, rytmizovaných polosloupy. Nelze vyloučit, že
kolumbaria byla stavěna i za
účelem podnikání, protože ne

Augustovo mausoleum v Římě z roku 28 před n. I.
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Hadriánovo mausoleum (¡35139 n. L), rekonstrukce původ
ního vzhledu (vlevo nahoře),
řez současnou stavbou (vpravo
nahoře) a letecký' snímek (vlevo)
všichni si mohli dovolit vlastní
hrobku. Příkladem soukromého
kolumbaria je hrobka Pomponia
Hylase a jeho ženy Pomponie
Vitalinis na Via di Porta Latina
Římě. Byla postavena v 1.
století n. 1.
Nej většími náhrobky jsou
mausolea, jejichž název je
od vožen od hrobky krále M ausola
v Haliliarnassu. Římany ale patrně inspirovaly etruské kruhové pohřební stavby (tumuly).
Hned p:vní římský císař Augustus si nechal v}'budovat v roce 28 před n. 1. kruhový náhrobek,
jehož průměr činil 87 m. Jeho zbytky se nalézají na dnešním Piazza Augusto Imperatore
v Římě Původně pokrýval stavbu šikmý násep a tím mausoleum ještě více připomínalo etruské
pohřební stavby, zvláště známý tumulus v Tarquinii. První zde byl pohřben císařův synovec
Marcel] us (23 před n. 1.) a pak se již hrobka plnila urnami zpravidla zavražděných členů
císařské: rodiny. Později Ipylo mausoleum proměněno na pevnost a v 18. století prý dokonce
sloužilc jako divadlo. Známější je ale další mausoleum, které nechal vybudovat císař Hadrián
v letech 135-139 n. 1., a to i přesto, že průměr válcového tělesa hrobky byl menší, činil „jen"
64 ml Plůvodně bylo ukončeno užším válcem, na němž stála kvadriga (čtyřspřeží). Uvnitř byla
jen nevelká pohřební komora. Již za císaře Aureliána byla součástí římských hradeb (v letech
270 až 275 byla zpevněna), ve středověku pak došlo k celkové přeměně mausolea na pevnost
(a vězení), známou dnes jako Andělský hrad. V 17. století byla pevnost ještě obkroužena tehdy
moderním bastionovým systémem.
Víte: mé brány
Rím íiké vítězné brány mají přes stylovou odlišnost mnoho společného s pylony egyptského
chrámu Nemají obranný charakter, ale vždy oslavují osobnost, která je nechala postavit. Důraz
je vždy kladen na střední průchod, který je nejdůležitější. Ostatně jednodušší triumfální brány
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Konstantinův oblouk v Rime

Oblouk Septimia Severa v Rime

á

Oblouk v Suse

Oblouk v Orange

Oblouk v Pule

Ir

Titův oblouk v Římě

Hadriánuv oblouk
v Ankoně

Hadriánuv oblouk
v Athénách

mají jen jeden vchod, pozdější a monumentálně pojaté větší brány mají zpravidla tři vchody
s tím, že střední je podstatně větší. Jak již název napovídá jsou brány oslavou triumfu nad
nepřáteli a je jisté, že se vyvinuly z příležitostných slavobran, stavěných při návratu vojevůdce
zpět do Říma. Na rozdíl od těchto příležitostných dřevěných staveb však kamenné konstrukce
vydržely i pád římské říše. Brány stojí zpravidla zcela samostatně a mají přísně symetrickou
kompozici.
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Oblokk Septima Severa v Římě (nahoře),
Titův oblouk v Římě/uprostřed) a Au
gustův oblouk v Suse (dole)

Nejznámější slavobrány jsou římské, ale
triumfální oblouky vznikaly i v provinčních
městech. Jediný oblouk vchodu nalezneme
na Titově oblouku, který byl v 19. století
rekonstruován do dnešní podoby. Stál na Via Sacra
při vstupu na Fórum Romanům a vybudoval jej
císař Domitián v roce 81 n. 1. na oslavu vítězství
svého bratra Tita a svého otce Vespasiána nad
Židy v Judeji. I tento oblouk o jediném průchodu
je rytmizován (snad poprvé zde užitými)
kompozitními polosloupy do tří os. Nepochybně
pod vlivem architektury této slavobrány vznikl tzv.
Traiánův oblouk v Beneventu, jehož výstavbu lze
posunout za rok 114 n. 1. Tři oblouky má triumfální
brána Septima Severa, která měla na Foru Romanu
výsostné postaveni před chrámem Svornosti. Je
to také jedna z mála plně zachovaných antických
staveb. Nevznikal na oslavu určitého vítězství,
ale jako upomínka na decenium vlády císaře
Septima Severa. Vítězná tažení císaře jsou však
připomenuta, reliéfy zobrazují císařovo vítězství
nad Parthy. Oslavný nápis, který byl nezbytnou
součástí každého triumfálního oblouku, nesl zprvu
jméno Septima Severa a jeho dvou synů, Caracally
a Geta, ale poté, co na císařský trůn zasedl
Caracalla a nechal svého bratra zavraždit, bylo
Getovo jméno vymazáno. Stopy po písmenech
jsou však dodnes vidět. Poslední, proslavený
římský Konstantinův oblouk má rovněž tři vstupy
a je stejně jako oblouk Septima Severa rozšířením
stejného architektonického typu jako oblouk Titův.
Byl postaven v roce 315 n. 1. na oslavu císařova
vítězství nad svým dřívějším spoluvládcem
Maxentiem. Stejně jako na oblouku Septimově
i zde se rytmizační sloupy již vyvázaly z hmoty
zdiva a tvoří samostatnou předsunutou složku,
která oblamuje korunní římsu. Augustův oblouk
na Via Sacra, postavený na paměť vítězství nad
Markem Aureliem a Kleopatrou, zanikl v roce 1545
a kámen z oblouku byl využit při stavbě chrámu
sv. Petra. Triumfální oblouky se někdy stavěly i
na paměť vynikajících činů, které nemusely být
válečného charakteru. Třeba příkladně v Arominu
(dnes Rimini) byla vybudována brána císaři
Augustovi za zásluhy o silnici Flaminiovu. Athény
postavili v letech 117-118 n. 1. vítězný oblouk
Hadriánovi za péči o město. Zajímavé řešení
má brána Hadriánova v Ankoně; která je z jedné
strany přístupná schodištěm.

Sloupy a obelisky
Sloup patřil k dalším oslavným stavbám, vyzdivujícím úspěchy ve vojenských taženích.
Colvmna cochlys je vinutý sloup, jehož typickým příkladem je Traiánův sloup. Columna
rostrata je sloup vyzdobený bodci lodí, byl stavěn na počest vítězství v námořních bitvách.
První sloup tohoto typu vznikl roku 261 před n. 1. na počest G. Dullia a jeho vítězství nad
Kartágem.
Nejslavnějším sloupem je ovšem Traiánův sloup na Foru Traiani z roku T13 n. 1. oslavující
dvojí vítězné tažení proti Dákům. Sloup je vysoký 40 m (i s piedestalem) a po smrti císaře byl
jeho popel (a popel jeho manželky Plotiny) uložen ve zlaté umě v podstavci sloupu. Původně
zdobila na vrcholu sloupu socha císaře, která byla zaměněna za sochu sv. Petra v 16. století.
Uvnitř sloupu je schodiště, vedoucí na plošinu hlavice. Obdobně vznikl sloup Marka Aurelia
na počest vítězného tažení proti germánským Markomanům. Opět i zde je dnes na vrcholku
socha světce, sv. Pavla, která nahradila portrét císaře. Sloup se tyčí do výše 30 m na dnešním
Piazza Colonna; postaven byl v roce 180 n. 1. po smrti vojevůdce. Je zřetelnou napodobeninou
starš:bo Traiánova sloupu. Jedním z posledních oslavných sloupů, který byl vztyčen na Foru
Romanu je sloup císaře Fóky. Stalo se tak až v roce 608 n. 1. na paměť byzantského panovníka,
který tehdy Řím navštívil. Je to štíhlý samostatný kanelovaný sloup bez reliéfní výzdoby,
vysoký je 13, 5 m.

Fórum Traiani v Římě s Trajánovým obeliskem podle představ barokního architekta Johanna
Bernarda Fischera z Erlachu
Ob ilisky se objevovaly v Římě jen jako exporty z Egypta. To platí především o Augustově
obeliscu, který byl přivezen z egyptské Heliopole a sloužil jako střed obrovských slunečních
hodin, sestrojených v roce 10 před n. 1.
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Forimi Romanům, dnešní stav

Fórum
Římské fórum, náměstí, odpovídá
řecké agoře. Rozdíly postihl Vitruvius,
který uvádí, že „Řekové zakládají
svá fóra (agory) do čtverce s velmi
rozlehlými
dvojitými
sloupovými
loubími ... Italská města však nemají
zřizovat svá fóra takto, protože nám
předkové předali obyčej pořádat na fóru
gladiátorské hry". Podle Vitruvia se
mají vytvářet prostornější mezisloupí,
kde by měly být peněžní obchody.
Ve vyšších podlažích doporučoval
umístit balkóny pro diváky (maeniana),

Půdorys staveb kolem Fora Romana. 1. chrám božského Traiána, 2. Traiánův sloup, 3.
basilika Ulpia, 4. Traianova tržnice, 5. Fórum Traiani (113 n. I.), 6. chrám. Venuše Rodičky,
7. Forim Caesari (42 před n. L), 8. chrám Marta Ultora, 9. Fórum Augusti (2 před n. L),
10. chrám Mineny, 11. Fórum Ne?-vy (97 n. i), 12. Fórum Vespasianum (75 n. L), 13. chrám
Míru, 14. chrám Svornosti, 15. Vespasiánův chrám, 16. Porticus dei Consenti, 17. Saturnův
chráhi, 18. curia, 19. rostra, 20. Juliova basilika, 21. chrám Castora a Pollluka, 22. chrám
božského Julia, 23. chrám Vesty, 24. dům vestálek, 25. Porticus Margaritaria, 26. Maxentiova basilika , 27. Titův vítězný oblouk, 28. chrám. Jova Posla, 29. Chrám Venuše a Romy, 30.
Basilika Aemiliova
aby mchl i sledovat hry. Rozloha fóra se měla stanovit podle počtu obyvatelstva. Šířka fóra se
podle \f itruvia vymezí takto: jestliže délka fóra by měla být 3 díly, pak dva díly by měla tvořit
šířka Iporní sloupy se postaví o čtvrtinu menší než sloupy spodní. Nejen zásluhou toho, že
spodní části nesou větší tlaky, ale také proto, že má architektura napodobovat přirozenou
povahu rostlinstva.
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Původním forem v Římě
bylo Fórum Romanům. Mělo
nepravidelný půdorys, ukazu
jící na jeho postupný, a přirozený vznik. Poté, co počet
římíkého obyvatelstva rychle
vzrostl, se původní fórum stalo
příliš malým, takže již v roce
46 před n. 1. vybudoval Caesar nové. Jeho příkladu pak
náshdovali všichni císařové
od Augusta až po Traíána.
Právě fórum posledně uvede
ného císaře patřilo k nejrozsáhhjším a nejskvostnějším.
Vybadováno bylo na rozloze
200 x 280 m zásluhou půvo
dem řeckého architekta Apollodčra z Damašku. Na Fórum
Trahni se vcházelo triumfál
ním obloukem. Vstoupilo se
do čtvercově disponovaného
prostranství, v jehož středu
se n ilézala jezdecká socha cí
saře Proti vstupnímu trium
fálnímu oblouku byla boční
stěn i basiliky Ulpie se třemi
architektonicky
pojatými
vstupy. Basilika byla hlavní
budovou tohoto fóra, které
také po celé délce přetínala
a na kratších stranách byla
ukončena velkými apsidami.
Za basilikou, v prostoru mezi
dvojicí knihoven po stranách,
byl vztyčen Traiánův sloup,
osla zující jeho vítězství nad

K a p i t o l

curia
Fórum v Pompejích a rozložení budov kolem něho (naho
ře), Timgad a jeho fórum (dole)
i<>2. T l u m u p u l i

(Timpul), forum, 100. PINN

Deky.

Na fóru se odehrával ob
chod, směna, soudní řízení,
veřejná zábava (včetně gla
diátorských her, než byly stavěny amfiteátry). K fóru přiléhalo menší prostranství (comitium)
a radnice (curia). Na rozhraní fóra a comitia zpravidla stávalo vyvýšené řečniště - rostra, ar
chitektonicky upravené. V Římě na Foru Romanu stálo takové řečniště, z něhož se dnes zacho
valy jen ruiny. Název pochází z přídí lodí, pobitých železy, které vytvářely dekoraci římského
řečniště.
Kolem fóra byly původně dřevěné krámy obchodníků (taberny), později převažovaly
veřejné reprezentativní budovy: chrámy, basiliky, tabularía, později také pomníky, sloupy,
vítězné brány a podobné stavby.
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Teprve v době císařské se stavěla
monumentální prostranství pravoúhlého
půdorysu, řešená jako architektonický
celek. Vedle reprezentativních fór byla
v každém větším městě fora venalia,
tj. zvláštní tržnice, určená výhradně
k obchodu. V Římě byl trh dobytčí
(fórum boarium), trh vepřového masa
(fórum suarium) či trh zeleninový (fórum
olitorium).
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Basilika Aemilia na Foru Romanu, půdorys

niminiiir
Bas lina Juliova na Foru Romanu, půdorys

s

Basilika
Novým stavebním typem, který se
v římské architektuře objevuje a který
je spjat s náměstími (fóry) je basilika.
Byla to rozlehlá víceúčelová budova,
jež sloužila jak soudním tak obchodním
potřebám. Basiliky měly různou dispozici,
odpovídající jejich velikosti. Stavěly se
jednolodní, trojlodní i pětilodní. Většinou
byly plochostropé, některé byly patrové
a některé i zaklenuté. V době císařské
se basiliky staly nezbytnou součástí
fóra. Asi nejlépe vystihl funkci basiliky
dramatik Plautus, když napsal, že se okolí
basiliky „hemžilo právníky a soudícími
se, bankéři a makléři, obchodníky
a děvkami, budižkničemy čekajícími
na nějaký peníz od bohatých".
Význam basilik pro hlavní městské
náměstí podtrhuje rovněž Vitruvius,
který začíná městské stavby právě forem
a basilikou, vřazenými do jedné úvodní
kapitoly. Přesně popsal, jakým způsobem
má být tato stavba založena: „Pro basiliky
se určí stavební místa přičleněná k fórům,
a to na stranách co nejteplejšíqh, aby se
mohli v zimě do nich odebrat obchodníci
a kupující a netrpěli špatným počasím.
Šířka basilik se nemá stanovit menší
než 1/3 a ne větší než polovina jejich
délky. Při větší rozlehlosti místa do délky
ať jsou na koncích basiliky postaveny
chalkidiky (předsíně či apsidy), jak je
tomu u basiliky Iulie Aquiliany. Sloupy

basi ikl se přitom mají udělat tak vysoké, jak jsou široké jejich sloupové síně. Pro sloupovou síň
buď stanovena 1/3 šířky prostřední lodi.lVíezi horními sloupy se má zřídit přepážka (pluteum)
o čtvrinu nižší než horní sloupy, aby obchodníci a kupující neviděli na lidi, přecházející
hoře jš: m poschodím".
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Mc xentiova basilika v Římě, půdorys a dnešní stav
Vitruvius popisuje
basiliku,
kterou sám navrhl v Iulii Fanestris
(Fano). Prostřední loď byla mezi
sloupy dlouhá 120 stop a široká
60 stop, vedlejší sloupová síň
mě!a šířku 20 stop. Sloupy byly
vysoké 50 stop i s hlavicemi, mo
dul byl 5 stop .... Chybí dva pro
stře dní sloupy, které by překážely
pohledu do „velebné posvěcené
síně". Tribunál (zvýšené místo
pro soudní sedadla) v této posvě
cené síni má zaokrouhlený tvar.
Vší; je vlastně uděláno tak, aby
lidé, stojící před úředními oso
bami, nepřekáželi obchodníkům
a kupujícím v basilice.
V Římě však byly mnohem vý
znamnější basiliky kolem jednotli
vých fór. Při Foru Romanu to byla
Basilica Aemilia a Basilica Julia
a na Via Sacra ještě před vstupem
na foru pak architektonicky nejzávižnější Maxentiova (Konstan
tinova) bazilika. K významným
baz likám v Římě patřila pocho
pitelně již zmíněná Basilica Ulpia
na Foru Traiani.
Basilica Aemilia byla původně
obdélná síň obehnaná sloupořa
dím, kterou dali postavit roku
179 před n. 1. konsulové Marcus

Basilika v Leptis Magna, půdorys basilika a přilehlého
fora a pohled do rekonstruovaného interiéru basiliky
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Aemilus Lepidus a Marcus Fulvius Nobilor. Pak byla několikrát přestavěna a nakonec při
drancování Říma Vizigóty v roce 410 zcela vyhořela. Při archeologických vykopávkám se zde
na podlaze našla celá řada roztavených mincí, ukazujících na to, že se zde do poslední chvíle
obe 10 doválo.
Basilica Julia již má pravidelnější dispozici, což také odpovídá mladší době, v níž vznikla.
Nese jméno po svém zakladateli Juliu Caesarovi, který ji nechal stavět v roce 54 před n. 1. Opra
vována byla po požáru v roce 9 n. 1. Dnes zbyly ze stavby jen nepatrné trosky, schody, dlažba,
fraamenty sloupů, přesto je dobře rozeznatelný obdélný půdorys hlavní síně 82 m dlouhé.
Ustřecní prostor lemovalo patrové sloupořadí. Právě zde sídlil sbor 180 soudců, z v. centumviri.
Jednoi livé jednací místnosti oddělovaly jen závěsy.
Maxentiova basilika, vznikající po roce 308 n. 1. a dostavěná za císaře Constantina, měla
zřejmě největší vliv na další architektonický vývoj. Byla to jedna z největších, ne-li největší
budova na fóru a vytvořena byla jako cihelná trojlodní stavba. Střední loď, zaklenutá křížovou
klenbou, měla délku 80 m. Úžasný byl rozpon 25 m a stejně tak výška vrcholnice klenby,
jež dosahovala 35 m. V postranních lodích byly valené klenby a jejich výška dosahovala asi
25 m - rozdíl umožňoval basilikální osvětlení. Mezilodní sloupy byly korintské. Výklenek
(apsida) v této basilice nebyl určen pro soudce, ale pro kolosální sochu císaře. Zbytky tohoto
dvaná :timetrového kolosu se dodnes ve fragmentech zachovaly na nádvoří Paláce konzervátorů
na Kapitolském náměstí. Konstrukčně byla basilika vytvořena tak, aby boční lodi s příčně
položenými valenými a bohatě kazetovanými klenbami byly stabilizovanou podporou vyšší
střední lodi s klenbou položenou podélně. Takto od počátku východo-západně disponovanou
stavbr pozměnil císař Konstantin, když hlavní vstup přeložil od východu k jihu.
M Ž cellům (tržnice)
Vitruvius se o těchto stavbách ještě vůbec nezmiňuje, protože budovy tohoto typu vznikaly až
za císařství. Traiánova tržnice v Římě, dosud částečně zachovaná, byla svého času považována
za div antického světa. Traiánův architekt Apollodorus z Damašku vytvořil na počátku 2. století
n. 1. Jiied v sousedství Fora Traiani komplex budov se 150 obchody a úřady. Pokud bychom
Trajár ova Tržnice v Římě, poč. 2. stoletím, i, rekonstrukce původního vzhledu a basilika

Leptis Magna, tržiště, postaveno v roce 8 před n. I. a
bbncveno v letech 31-37 n. I. (nahoře). Piaeoli (dnes
Pozzuoli), tržiště, 2. století n. I. (vpravo)
»

htěli použít trochu přehnané přirovnání, byl to patrně vůbec první „supermarket" v historii
architektury. Prodávalo se zde vše: potraviny, koření, ale i dovezené hedvábí, také čerstvé (?)
ryby, ovoce a květiny. Traiánova tržnice pozůstávala z různorodých budov, nižších patrových,
vytvářejících polokruhové prostranství s řadou vstupů do krámců, a vyšší budovy. Ta byla
stavěna na způsob basilik s ústřední halou, zaklenutou valenou klenbou se styčnými výsečemi;
byla vlastně předchůdkyní středověkých kotců. Ve dvou podlažích této hlavní haly se nacházelo
dvanáct krámů. Přidělovala se tu i pšenice.
Vedle těchto budov ovšem existovalo na foru i celé množství jednotlivých malých krámků
(tabernae, veterae et novae). Pro obchod byly nakonec využívány i basiliky. Kupodivu již tehdy
vznikaly i opisovny a prodejny knih (taberna libraria).
Státní pokladnice, věznice a radnice
Tyto stavby zařadil Vitruvius do jedné kapitoly své páté knihy. Podle něho by měly být státní
pokladnice (aerarium), věznice (carcer) a radnice (curia) připojeny k fóru, tak aby poměrně
odpovídaly velikosti náměstí. Předně to platilo o radnici, která město reprezentuje (jak
Vitruvius tvrdí „s ohledem na důstojnost
municipálního města či obce"). Pokud
se bude jednat o radnici čtvercovou, radí
Vitruvius, „aťje její výška stanovena šířkou
zvětšenou o polovinu. Pro radnice podlouhlé
se šířka i délka sečte a polovice součtu se určí
za její výšku až po kazetovaný strop. Vnitřní
stěny se musí mimoto v polovině přepásat
korunními římsami. Nezřídí-li se římsy,
ponese se hlas osob rokujících v budově
do výše a posluchači nebudou rozumět".
Dnes stojí na Foru Romanu pouhá
replika někdejší radnice. Nejstarší curia
ležela v místech dnešního barokního kostela
sv. Martiny a sv. Lukáše, tedy na samém
okraji fóra, ale po požáru v roce 52 před
n. 1. ji nechal Julius přemístit na dnešní
Nově rekonstruovaná curia na Foru Roma
nu, postavena po roce 52 před ?i. I.

místo. Znovu byla upravena roku 94 n. i.
Domitiánem a opět po požáru Diocletiánem.
Právě z této pozdní přestavby vychází
" i dnešní replika, kterou nechal vybudovat .
ve 30. letech 20. století Mussolini. Uvnitř
ovšem chybí Vitruviem zmiňovaná korunní
římsa.

o
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tia, Hortensiova sýpka (nahoře), horrea Epathiana, vícepatrové skladiště, asi 145-150
l (dole)

Sloupořadí a procházkové cesty
Podle Vitruvia se procházková sloupořadí
zakládají dvojitě, se zevními sloupy
dórskými a s epistyly. Prostřední sloupy by
měly být o 1/5 vyšší než sloupy zevní, tak
vlastně stavitel vytvoří sedlovou střechu,
která sloupořadí chrání. Prostřední sloupy
měly být postaveny ve slohu iónském
nebo korintském. Tyto sloupy se však
neměly řídit pravidly, které Vitruvius určil
pro sloupy v chrámech.
Vitruvius pak
popisuje odlišné proporce těchto sloupů:
výška dórského sloupu i s hlavicí měla být
rozdělena na 15 dílků, z nichž jeden se stal
modulem. Spodní průměr sloupu by měl
mít 2 moduly, mezisloupí 5 a půl modulu,
hlavice 1 modul. Iónské sloupy se rozdělily
(s výjimkou patky a hlavice) na 8 a půl
dílu, jeden je modulem i průměrem sloupu.
Korintský sloup měl obdobné členění.
Prostory před procházkovými sloupořadími
se musí okrášlit stromy, „poněvadž
procházky pod volnou oblohou jsou velmi
zdravé. Především pro oči.
Aby cesty
byly suché a bez bláta, bylo nutno vykopat
odpadní strouhy (s trubkami). Vyhloubená
místa se měla vyplnit dřevěným uhlím
a zasypat nahoře hrubým, pískem.

Vitruvius jednoznačně vychází ve svém
návodu k procházkovému sloupořadí
z řbckého vzoru. Na Foru Romanu však takové sloupořadí neobjevíme, v římské architektuře se
sp:'še objevuje jednoduché sloupořadí, jaké reprezentuje třeba arkáda na decumanu v přístavním
m( stě Ostii. Její druhá (a stejně tak třetí) část byla určena pro obchody, taberny.
Zásobárny
Jsou tím myšleny veřejné zásobárny. Nejednalo se kupodivu o potraviny, které bylo podle
Vitruvia v případě nebezpečí snadné uskladnit, ani o vodu, protože se daly vykopat studně či
schytat dešťová voda, ale především o topivo, dřevo k vaření. Dřevo bylo nesnadné opatřit
a r avíc se ho spotřebovalo velmi mnoho. Jednotlivým občanům se pak podle tribuí přidělovalo
opivo, které bylo uskladněno u těchto vycházkových, cest a sloupořadí. V pozdější době se však
st£ vela obrovská granaria (horrea). sýpky, sloužící k uskladnění obilí. Nalezneme je především

v přístavních městech, kde sloužily k uskladnění
iovezeného zrna. Plán horrea v Ostii ukazuje na
veliký objekt s pravidelně utvářeným nádvořím
obklopeným sloupořadím. Z této kryté chodby
jyly přístupné jednotlivé obdélné místnosti bez
)ken.
Mosty
V Římě byl do 2. století před n. L pouze jediný
inost, dřevěný a podle starého zvyku sesazený
>ez železa. Ve 2. století pak byl postaven most
Aemiliův, zvaný též most senátorů, dnes Ponte
Fabricův most v Římě, schéma oblouku
Řotto. Měl šest oblouků a dnes se z něho
'i achovaiy jen nepatrné zbytky, jen jeden oblouk, osamoceně
stojící v Tibeře. Další most byl
Mulviův a zachoval se v pozměněné podobě. Jeho oblouky mají různý rozpon, což údajně
odpovídalo proudům vody. Střední oblouky jsou proto znatelně širší. Uprostřed mostu stál
/pravidla pilíř a počet oblouků byl proto sudý. Pilíře měly stupňovité vlnolamy a ve střední
části byly nahoře opatřeny propustmi, aby se při povodních snížil tlak na pilíře.
Most Fabriciův v Římě, vybudovaný roku 62 před n. 1., má dva oblouky o rozponu 24 m.
Byl vystavěn z kvalitního tufu. Zajímavostí je zde architektonizace mostních pilířů, na nichž se
cbjevují pilastry. Most vede na Aeskulapův ostrov z levého břehu, na pravý břeh pak pokračuje
most Cestiův.
Římané ovšem postavili i řadu mostů mimo Řím. Znám je Augustův most v Rimini o pěti
obloucích s nevelkým rozponem do 9 m. Také zde jsou pilíře architektonizovány motivem
pilastrů. Most Alcantara ve Španělsku je dlouhý 200 m a má šest oblouků, nad jeho středním
pilířem leží brána.
Akvadukty
Jestliže mostům nevěnoval Vitruvius žádnou pozornost, akvadukty popsal v samostatné
kapitole osmé knihy. Vedení vody se podle Vitruvia provádí trojím způsobem. Strouhami
ve vyzděných kanálech, olověnými rourami nebo trubkami z pálené hlíny. U kanálů má být
spád ne méně než 1/2 stopy na 100 stop. V místech, kde vodovod dosáhne město, se staví sběrač

Ai yadukt v Nimes (Francie), sys-

te n vedení vody a přemostění řeky, které je současně využito k vedení silnice, po 25 před n. I.
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Akvadukt v Segovii

'mesm

vody (castellum) a trojitý vodojem, spojený se sběračem. Vodojemy jsou vzájemně propojeny
trubkami. Od středního vodojemu se napájí všechny kašny a fontány, druhý zásobuje thermy,
třetí slouží soukromým domům. Nebylo to ale zadarmo, za přivedení vody do domu se platilo.
Vitruvius dále zmiňuje potřebu zřídit i podzemní vedení (štoly), pokud mezi zdrojem vody
a městem byly kopce. V případě vedení vody olověnými rourami bylo zapotřebí postavit
sběrač. Využíval se přitom princip spojených nádob (tomu se říkalo břicho). U štol doporučoval
Vitruvius vedení přerušovat sběrači, které umožní lepší kontrolu těsnosti potrubí. Přestože se
používaly olověné trubky, upozorňuje Vitruvius
na jejich zdravotní závadnost.
via praetoria
Spotřeba vody v Římě si vynutila již v 1.
století
n. 1. vybudování devíti akvaduktů
(í*»i»ilti«iiiíwiititn.jinniiitjM»i((«»ilr.*'
koncem 3. století n. 1. jich tu bylo třináct (mimo
jiné Aqua Claudia, Appia, Marcia, Julia, Virgo).
Celkem bylo asi 500 km vodovodů, z toho asi
55 km na obloucích. Aqua Marcia přiváděla
vodu až ze vzdálenosti 91 km, aqua Claudia ze
60 km. Tento akvadukt nebyl pečlivě proveden,
takže zůstal v provozu jen 30 let.
,

kV

praetorium

forum
que stonům

Schéma římského tábora v Urspringu

Cisterny
Pokud nebylo možné zásobovat město
vodou akvadukty nebo ze studní, bylo zapotřebí
- podle Vitruvia - zřídit cisterny „signijské
práce". Voda do nich byla sváděna ze střech
nebo z výše položených míst. Vitruvius

popisuje způsob zdění, na které byla použita směs písku, jemně roztlučeného písku a předně
várna, kterého ve směsi byly dva díly k pěti plniva.
Opevnění, vojenské tábory
V opevnění navazují Římané rovněž na Etrusky, kteří svá města chránili hradbami
s \ ěžemi a branami, z nichž některé se zachovaly. V samotném. Římě lze nejstarší hradby
do ožit až ve.. 4. století před n. 1., jsou to tzv. hradby Serviovy. Opevnit znovu celý Řím bylo
nu no až za Aurelia, při nichž někdy kolem let 270-275 n. 1. vznikly tzv. Aureliánovy hradby,
Se ktávají z rovných úseků a věžic, které umožňovaly boční ochranu. Zachovala se, i když
v přestavěné formě z 5. století, Porta Appia. Původně bránu (o dvou vjezdech) střežila dvojice
polokruhových bašt se střílnami v patře a obranným ochozem nahoře. Z bašt se dalo vstoupit na
oc ioz na hradbách.

Porta Appia v římské Aureliánově
hradbě, rekonstrukce původní podoby
(nahoře) a dnešní stav (vpravo)
stém Hadriánova valu v Británii

Město
Vitruvius uvádí: „majestátnost města a značný růst obyvatel vyžadovaly mimořádné zvýšení
pcbčtu bytů. Tato situace nutila k tomu, že se řešení hledalo ve výšce". Již za republiky tak
v::nikaly v Římě vyšší domy. Změně Říma prospěl paradoxně požár v roce 64 n. 1. za Nera, který
si vynutil vydání nových požárních předpisů. Majitelé domů byli povinni dodržovat následující
bezpečností předpisy: výška budov nesměla překračovat dvojnásobek šířky ulice, bylo nařízeno
ziizovat široké portiky v průčelích, dřevěné stropy byly zakázány a budovy musely být od sebe
odděleny. Po ulicích nesměly ve dne jezdit povozy, s výjimkou těch, jež svážely odpadky
nebo materiál pro veřejné stavby. Pouze v noci se dalo po ulicích jezdit. Kolem města proto
vyrůstala veliká „parkoviště" (area carruces). Byl rovněž zřízen sbor hasičů (vigiles), vojensky
organizovaný, který měl ve městě samostatné kasárny.
Přesto Řím narůstal nadále bez regulačního plánu, z větší části živelně. Ve 4. století n. 1. bylo
vk městě asi 44 000 činžovních domů (insulae) a 1 800 rodinných domů (domus). Celkem je
odhadováno, že zde žilo asi milion obyvatel. Bylo tu 13 akvaduktů, které dodávaly přes milion
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Ostia, i elitelství hasičů

Pompeje, ulice Hojnosti, typická ulice s chodníky

kubíků vody denně. Nalezli bychom tu 11 velkých veřejných lázní (thermae) a 856 menších
(balnea^), 15 velkých fontán (nympheae), 2 velké vodní plochy pro naumachie a 1 352 kašen
a vodní zh nádrží.
Pompeje, město pod Vesuvem, byly poprvé zničeny 5. února 62 n. 1. zemětřesením. Tehdy
žilo ve městě na 20 000 obyvatel, poté asi polovina. Ještě než se město stačilo zcela vzpamatová :, došlo ke katastrofě v srpnu 79. Při výbuchu Vesuvu zemřelo pod nánosy sopečného
popele k kamenů přes 2 000 lidí a celá vrstva sopečných nánosů fixovala stav k určitému datu.
Dovoluje nám to tak poznat přesně život římského města v 1. století našeho letopočtu. Pompe
je se dělily do čtvrtí vici a paci. Do hlavní ulice, nesoucí jméno Hojnosti, se obracely svými
průčelími a lákal)' k zastavení krčmy (cauponae), nálevny (thermopoliae), ale také nevěstince
(tabernae lusoriae). V Pompejích lze asi nejlépe sledovat vývoj římského domu od jed
noduché stavby toskánského typu, přes domy inspirované helénistickým světem až k římským
reziden ;ím.
Herculaneum se podařilo vykopat již dříve, krátce před polovinou 18. století, ale teprve
od roki 1927 zde probíhal systematický vědecký výzkum. Kromě obytných domů zde byly

ü

Timgad, schéma pravoúhle dispono
vaného římského města, vyťwřené z
rozvrhu vojenského tábora (vlevo),
stejně jako v případě severoitalského
města Aosta (nahoře)
200

rovněž insulae, dosud jich bylo
vykopáno sedm. Na rozdíl od
Pompeje zaniklo Herculaneum
pod vrstvou bahna..

Obchodní-přístav (latinsky
por a) byl zván podle zlatinizovan ho řeckého názvu emporium Jeho součástí bývalo skladištfe receptacula. Vitruvius
dop|oručoval vybírat především
přírpd ní přístaviště, s vybíhaj í|cími skalisky, chránícími
lodě před bouřemi. Pak bylo
třet a postavit kolem přírodníhb [přístavu již jen sloupořadí
nebb loděnice. Dále bylo nutno
vybudovat po obou stranách při

pohřebiště

Porta Romae, umělé přístavy z 1- století n. I.

vje ;du do přístavu věže, aby bylo možno natáhnout pomocí strojů řetězy, bránící zajíždět k přísta^| išti bez povolení. Věže posléze mohly posloužit i jako majáky.
inak Vitruvius mluví o sypaných hrázích a cementu. Ten ze vyráběl pálením a drcením
kar íei z hor „mezi Kýmé a Minerviným pohořím". V maltě měl tvořit dva díly a vápno jeden
díl. Vitruvius dále popisuje i výstavbu zdiva pod vodou pomocí dubových roštů, hrázděných
kort strukcí, vyplněných kamenným zdivem s „cementem".
(pstia byl přístav, z něhož se po Tibeře zásoboval Řím; název je odvozen z latinského ostium,
coz znamená vstup. Přístav tu v nevelké vzdálenosti od starověkého Říma vyrůstal postupně
z!, vRenského tábora, ale pozvolna se měnil ve velké město, kde vedle domů bohatších obyvatel
v yrrsttály i činžovní domy (patrně zde poprvé), v přízemí s řadou obchodů, tabemae (odhaduje
se, ^e zde jich bylo na 800). V době největšího rozkvětu žilo v Ostii patrně na 50 000 obyvatel,
Pos!léze se ale význam Ostie zmenšoval, protože docházelo k jejímu zanášení pískem. Proto
byl ^ vybudováno již v 1. století n. 1. (za Claudia a také za Traiána) nové umělé přístaviště
sousedství - Portus Romae. Ve 4. století Ostie prakticky přestala existovat.
< Dbyťný dům (domus)
3bytný dům se vyvinul ze staveb řeckých a etruských. Základem bylo atrium, šlo tak
o u zavřenou stavbu s vnitřním dvorem. Hlavní prostor (cava aedium) obytného domu se podle
Viťuvia dal stavět na pět způsobů. Podle úpravy zastřešení se rozlišovalo atrium tuscanicum
(nejstarší typ), u něhož střecha spo
čívala jen na trámech (1). Byly to
průvlaky (trabes), jež byly položeny
na překladech (interpensivum) a bez
sloupů byly podepřeny šikými vzpě
rami (collicia). Dále to bylo atrium
tetiastylos (2). Jak název napovídá u
tohoto atria střechu nesly čtyři slou
py. Atrium corinthium mělo střechu
podpíranou větším počtem sloupů.
Atrium displuviatum (3) se nazývá
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Ranný typ římského domu ovliněný
etruskou architekturou

L i 1J i ® q
atrium

trnce,

Mladší typ římského domu s atriem a
peristylem

podle obráceného sklonu střechy směrem ven a
atrium testudinatum (4) mělo atrium cele překryto
střechou. Podle Vitruvia měla být atria lehce ob
délná, nejlépe v poměru 5:3, případně 3:2. Otvor
ve střeše se nazývá compluvium a bazén pod ním
impluvium. Compluvium podle Vitruvia nemělo
být menší než 1 / 4 atria a ne větší než 1 / 3. K atriu
přiléhaly jednotlivé obytné místnosti, cubiculae.
V ose proti vstupu býval zpravidla krb s odvodem
kouře v otvoru ve střeše. Atrium, jako vstupní (po
předsíni - vestibulu) a zároveň veřejný prostor, bylo
většinou reprezentativně upraveno. Za impluviem,
na druhé straně od vchodu, stával podstavec nebo
oltář domácích bůžků. Někdy jim sloužila i samo
statná místnost, tzv. lararium.
Na atrium navazovala boční otevřené prostory
(alae), jejich šíře se měla stanovit tak, že byly
třetinou délky atria. Při větší šířce atria se u středně
velkých domů muselo počítat s jednou čtvrtinou
a u největších domů s jednou pětinou šířky atria.
Alae sloužila pro uchování památky na předky. Byla
zde vystavena dřevěná poprsí předků s voskovými
obličeji a jiné památné předměty rodiny. Tablinum
v ose proti hlavnímu vstupu se plně otevíralo jak
do atria, tak do peristylu. Přestože bylo oboustranně
otevřené, nesloužilo jako průchod. Podlaha tablina
byla také zpravidla o dva stupně výše než okolní
prostory. Velikost tablina (pracovny, obývací
místnosti) se pohybovala kolem 20 stop a rovněž
odpovídala rámcově velikosti domu.
K průchodu do zadní části domu, k peristylu,
sloužila zvláštní chodba, fauces, vybudovaná
méně často po obou stranách tablina. Vitruvius
zmiňuje, že při menších atriích by se tato chodba
měla vyměřit v šířce tablina zmenšené o třetinu.
Při větších atriích pak měly tvořit jen polovinu
tablina. Vitruvius dále zmiňuje sály korintské
a egyptské. Korintské sály měly sloupy jednoduché,
postavené buď na pódiu nebo na podlaze, spočívají
na nich architrávy a nad korunními římsami ještě
kazetovaný strop. U egyptských sálů se po obvodu
vytvoří podlaha, takže venku vzniká ochoz kolem
střední části. Egyptské sály se tak podobají spíše
basilikám a ne korintským sálům. Podle Vitruvia
se stavějí i neitalské sály, kterým Rekové říkají
kyzikénoi. Dalo se jimi vyjít do zahrady a po pravé
Pansův dům v Pompejích, příklad rozvinutého
typu, tzv. pompejského domu
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i levé straně vstupu měla mít okna ve formě dveří, aby z jídelních lehátek bylo možno vyhlížet
do zeleně. .
Peristyl v zadní části domu se podobal atriu, ale byl rozlehlejší. Byl to volný prostor
obklopený po. všech stranách sloupořadím. Podle Vitruvia měl mít délku o třetinu větší než
h oubku. Výška sloupů se měla rovnat šířce sloupové chodby, interkolumnia tvořila nejméně
trojnásobek průměru sloupu (modulu) a neměla být větší než 4 moduly. Uprostřed peristylu se
n ilézalanádržka s vodou, piscina. Vzadu byla jídelna - triclinium. Tato jídelna měla mít délku
dvakrát větší než šířku. K peristylu přiléhaly ložnice, sály, hovorny, pinakotéky (obrazárny se
le Vitruvia musí konstruovat o značné rozloze), knihovny a lázně. K zadní části peristylu
přiléhaly hospodářské budovy, konírny, vozovny, kuchyně, případně dílny. Za peristylem
se někdy rozkládala ještě zahrada, hortus. Domy bývaly spíše přízemní, pokud měly patro,
n azývalo se tabulatum. V přední části domu mohly být rovněž krámy.
Vitruvius rozdělil místnosti domu na soukromé (ložnice, jídelny, lázně) a veřejně přístupné.
Njlezi druhé patřily vstupní předsíně (vestibulum), atria a peristyly. Lidé, kteří nebyli bohatí,
potřebovali velké vestibuly, ani atria, protože sice chodili ke zdvořilostním návštěvám, ale
sámi takové nepřijímali. Vitruvius typově rozlišuje domy, jejichž dispozice je podmíněna
povoláním majitelů. Jinou úpravu mají domy pro obchodníky, pro bankéře, pro politiky, jinou
domy aristokracie.
Dále se Vitruvius všímá vhodnosti umístění místností s ohledem na světové strany. Zimní
jijdelny a lázně měly být podle něho umístěny směrem na západ, protože je třeba využít
večerního světla a tepla zapadajícího slunce. Ložnice a knihovny se měly naopak obracet
k východu. Způsob jejich využívání vyžaduje světlo ranní. „V knihovnách obrácených totiž
k poledni nebo k západu poškozují knihy moli a vlhkost, jelikož tam mají přístup vlhké
větry, které plodí moly..." Jídelny jarní i podzimní by měly být obráceny k východu, jsou
totiž sluncem vyhřívány až do doby, kdy zpravidla jsou využívány. Letní jídelny by měly být
obráceny k severu, aby v nich naopak nebylo příliš teplo. Stejně tak i obrazárny, tkalcovny
koberců a malířské ateliéry.
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Herculaneum, příklady dvou domů, tzv. Domu s
mozaikovým atriem a Domu s jeleny (vpravo). Oba
domy vznikaly krátce před rokem 79 n. I.

Nejlépe byla prostudována dispozice římského
domu na stavbách v Pompejích. Hovoří se
dokonce o pompejském domu jako o rozvinutém
typu, i když to je výraz nepochybně nepřesný.
Za nejstarší příklad se bere tzv. Dům chirurgův.
Obsahoval vchod, jež vedl do dvora (atria), kde
byla vodní nádrž (impluvium). Kolem atria bylo
několik místností (cubiculae), proti vchodu pak
otevřená místnost (tablinum), která sloužila i za
jídelnu. Vedle byly situovány další menší místnosti
(alae). Z tablina se dalo vejít do zahrady (hortus).
Tuto dispozici a rozvrh místností vnesly do
římského domu již Etruskové a v Římě se objevu
je po celé 3. století před n. 1. Po 2. století před n.
1. se uspořádání změnilo, více je ovlivnilo Řecko.
Objevují se stavby prostornější, členitější a vzne
šenější. Jako charakteristický příklad pro tento
Osti e, Via dei balconi (ulice balkónu),
typ je uváděn Pansův dům v Pompejích. Dům lze
polovina 2. stoletín. i.
označit za peristylový, a to zásluhou sloupořadí,
které se objevuje v zadní části domu a obklopuje
rmníaturní zahradu. Dům tohoto typu se ve větším měřítku objevuje koncem republiky, někdy
dokonce s dvojicí peristylů a obohacený o koupelny, knihovny, kryptoportiky a jídelny (tricliVe střední části peristylů bylo často viridarium (voliéra). Rostliny se tu stříhaly do určitého
tvaru (ars topiaria). Jídelny musely být rozšířeny do větších místností předně poté, co se v Římě
usta il zvyk jíst v leže. Vybaveny byly různými typy stolu a lehátek; oběd se většinou servíro
v a l na trojnožce, zvláště přepychové byly stoly na jedné noze, zvané monopodia. K vybavení
domu dále patřilo solium, křeslo pro paterfamilias (otce rodiny).
nia)
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i, nárožní dum Diany, asi 150 n. /*., půdorys (vlevo) a pohled na rekonstruované domy v
balkónů (vpravo)
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Nájemní dům (ínsula)
Typickým římským domem ale'
nabyl domus, rodinný dům, ale
insula, činžovní blok, postavený
pievážně z cihel a dřeva. V přízemí
byly obvykle krámy a přepychové
byty se nalézaly v 1. patře. Méně
drahé byty byly ve vyšších podla
žích, čím výše, tím levnější. Výjinečně dosahovaly domy i výšky
30 m. Výška byla totiž z obavy
p e d destrukcí regulována, což se
stávalo, když se do stavby pustili
nezodpovědní podnikatelé. Augus
ti,s tak omezil výšku na 70 stop (tj.
23,75 m), později byla ještě snížena
na 60 stop (17,55 m). Domy takto
vysoké mohly obsahovat pět až
S í d m pater, zpravidla se však jejich
výška pohybovala mezi třemi až
čtyřmi patry. Domy byly řazeny
do souvislých bloků. Nájmy byly
velmi vysoké, několikrát stát musel
rájemníky oddlužit, někdy si sami
rájemníci museli brát podnájemní
ky, aby mohli činži zaplatit. V Římě
sice tyto domy zanikly, některé se
ale částečně zachovaly v Ostii. Po
kud bychom chtěli srovnávat počet
různých druhů domů, je poměr
ve prospěch nájemních domů zcela
zřetelný. Jestliže v císařském Římě
bylo na 1 790 domů, pak ve stejné
době to bylo 44 602 insulae. Jednot
livé byty v tomto nájemním domě
¡e nazývaly cenacula. Některé
byly zařízené luxusně, i ve vyšších
podlažích byla tekoucí voda, někdy
dokonce i záchody. Horní patra byla
mnohdy vybavena i balkóny (maelianae).

PROSTORY (KNIHOVNY)

Půdorys Hadriánovy villy v Tivoli
Tivoli, detail půdorysu „ostrovnívily'

Villa rustica, villa urbana a
villa suburbana
Vitruvius, když mluví o venkov
ských dvorcích - villách, zdůrazňu
je, že „především je třeba vyšetřit
krajiny po stránce zdravotní... .Je
jich rozlehlost ať je uvedena v sou205

Tivoli, Hadriánova villa,

„ostrovnívila", detail
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li, Hadriánova. villa, Poikilé (v pozadí vlevo) a
velk ý plavecký' bazén (vlevo)
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lad s výměrou polností a s množstvím
výnosu plodin. Dvory a jejich velikost
se mají stanovit ... podle počtu do
bytka ... ". Na venkovských dvorcích
pracoval omezený počet otroků, pří
padně jen sám majitel polnosti a jeho
rodina. Pouze v době sezónních prací
byl najímán větší počet zemědělských
dělníků. Produkce statku (villy) byla
zaměřena na prodej. Součástí takové
venkovské villy byly pochopitelně
i stáje, z nichž patrně nejdůležitější
byly volské, pro tažná spřežení. Vitruvius je zmiňuje jako první a popisuje
jejich výstavbu: „Šířka volských stájí
nemá být menší než 10 stop a ne větší
než 15 stop." Sedm stop mělo totiž při
padnout na stání pro každé zvíře. Ovčí
a kozí stáje se podle Vitruvia dělaly
tak velké, aby každé dobytče mělo pro
sebe čtyři a půl stopy a ne více než šest
stop prostoru. Pro konírny by měla být
místa co nejteplejší, ale neměla by být
u ohniště, protože koně se ohněm pla
ší. Ke kuchyni se měla připojit i lázeň,
protože pak příprava „venkovské kou
pele nebude dlouho trvat". V největší
blízkosti kuchyně by měla být i lisov
na plodin, především ale vína a oleje.
S lisovnou doporučoval spojit vinnou
komoru s okny obrácenými k severu,
aby teplo nezpůsobilo zkázu vína. Na
proti tomu komora na vylisovaný olej
měla být otočena k jihu, protože olej
by neměl ztuhnout.
Stodoly, seníky, sýpky a mlýnice
(s pekárnami) se samozřejmě měly
stavět mimo dvorce, čímž se mělo za
mezit škodám v případě požáru. Obil
ní špýchary měly být pozdvižené nad
zem a obrácené k severu. Vedle těchto
čistě hospodářských stavení vznikaly
ovsem předměstské villy, určení spíše
k odpočinku. Měly část hospodářskou,
část pro hosty, reprezentační a také
soukromou. Dnes, když se hovoří
o římské villové architektuře, míní
se tím především právě tato výstavná
solitérní stavení. Villové stavby se ob-

jc vovaly ve městech a pokud zde nebyl dostatek
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pastoru, tak v předměstských částech nebo v
nedalekém okolí. Nejvýstavnější předměstské
: v.*
vily vznikaly až zásluhou císařů, ale známe
i vlily vybudované bohatými občany, a to nejen
v Římě (vila Pisonů u Herculanea).
Dodnes nejznámější je Villa Adriana, tzn.
v: 11a Hadriánova (76-138) v Ti voli (původně
T buř). Byla postavena mezi lety 118 - 138 n. 1.
ve výletním středisku, které bylo proslavené
sirnatými léčivými prameny. Nalézalo se tu
i Sibylino oráculum a také Herkulův chrám.
Villa celkově zaujímá plochu asi 120 ha (při
střízlivějším odhadu 70 ha). Hadrián obdivoval
řecké umění a kulturu, proto zde nalezneme
řadu připomínek řecké kultury, které se odráží i
v lázvech jednotlivých částí. Poikilébylo vlastně
obdobou řeckého xystu, navazovalo na tradici
atiénské agory se „Stoa poikilé". Je to prostor
se závodišti a s velkým plaveckým bazénem.
Také tzv. Canopus, uměle údolí s iBvodní nádrží,
mělo napodobit Serapidův chrám v Kanópu Tivoli, Hadriánova villa, obslužná chodba
v Egyptě a kanál, který toto místo spojoval s
A exandrií. Navíc stavba měla i osobní podtext, protože se ve zmíněném egyptském kanálu
utopil Hadriánův oblíbenec Antinoos. Kolem vodní hladiny jsou postaveny sochy karyatid,
ktsré imitují karyatidy z athénské Akropole, z Erechtheionu.
Při vstupu do Hadriánovy villy stála brána (porta), vedle část zvaná hospitalia, která sloužila
jaco ubytovna pro pretoriány, osobní císařovu gardu. Vedle jsou tzv. knihovny, sloužící
ve skutečnosti jako letní jídelny. Nedaleko se nalézá tzv. teatro marittimo, což je ve skutečnosti
m.niatunií „ostrovní" villa, podle jiných výkladů astronomická observatoř nebo prostě jen další
n)mpheum. Pozoruhodná je architektura nejen této villy, ale také staveb vytvářejících Zlaté
náměstí. Jedná se o centralizující útvary s dynamickými křivkami, v případě Zlatého náměstí
dokonce o kombinaci konkávních a konvexních stěn. Většinu prostor bylo možné využít
i j iko obrovské letní jídelny, cenatio. Byl zde také stadion. Síň s dórskými sloupy byla vlastně
basilika, vedoucí do prostoru označeného jako Trůnní sál a sloužícího zřejmě jako audienční
m stnost. Dále zde byla tři divadla, řecké a latinské knihovny, nechyběly lázně, Jednotlivé části
propojoval systém podzemních obslužných chodeb s valenými klenbami. Některé byly tak
velké, že jimi mohly projet i povozy.
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