


Architektura antického Říma 

 Znáš stavbu na následujícím obrázku? 

 
Na jakém architektonickém principu je postavena? 

 

Které architekt. prvky poznáváš? 



ŘÍMSKÉ............... 
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Koloseum 

 Systém ARCHITRÁVOVÝ 
 PRVKY: oblouk, sloup,arkáda, klenba, řád dórký, 

jónský, korintský, hypogeum, galerie 
 HISTORIE: stavbu započal císař Vespasianus v r. 70.-

72.n.l., pokračoval jeho syn Tito, slavnostní otevření 
kolosea – hry trvaly 100 dní, 9000 kusů skotu poraženo 

 Nazýváno „římská aréna smrti“, sloužilo ke 
gladiátorským zápasům 

 Postaveno v centru Říma  na břehu Neronova jezera, 
Vespasiánovo gesto – chtěl vrátit toto místo opět lidem 

 Později v r. 217 poškozeno  požárem, ve středověku se 
změnila fce – kostel, pohřebiště, aristokratické sídlo 

 V 15. st poškozeno velkým zemětřesením a materiál 
byl následně rozebrán na stavbu římských veřejných 
budov   



klenba 

Valená klenba:  
1 - vrcholový klenák 
2 - čelní oblouk; 
3 - rub klenby 
4 - pata klenby; 
5 - líc klenby; 
6 - výška klenby; 
7 - rozpětí (rozpon). 
 U pravé paty je 

znázorněn rozklad sil, 
jimiž klenba působí na 
podpory 
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Znaky římské architektury: 
  Navazovala na řeckou 

helénistickou kulturu 
 Měla praktický charakter 
 Založena na 

architrávovém systému 
 Nový prvek – kupole 
 Římané vytvořili 

prototyp „ideálního 
města“ 

 Často měla i oslavný 
charakter 

 Objevili beton jako 
stavební materiál 
(+mramor) 

 Novinka -vícepodlažní 
bytové domy   
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kupole 

Římané poprvé 
překlenuli prostor o 
průměru přes 40 m-  

 
  Římský 

PANTHEON 
(chrám všech bohů) 
-průměr 43,2 m, v =43,2m 
-mramorová dlažba 
-kruhový otvor v kupoli o 

průměru 9m 5 
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Pantheon 

Zkus předcházející obrázek popsat, 

používej odborné architekt. termíny 



Pojmy k popisu Pantheonu: 

 kruhový půdorys  
 cella 
 portikus (nenasedá úplně ideálně na cellu) 

 korintské sloupoví 
 kupole 
 kazetový strop (kazety se směrem vzhůru zmenšují) 

 oblouk 
 výklenky se štíty 
 mramorová dlažba 
 poloměr základny je stejný jako poloměr 

kupole 



portikus 

 =sloupová předsíň 
(sloupová hala před 

samotným vstupem 
do budovy) 

 
 na obrázku je 

tetrastylos –  
 
úkol: Pokus se 

zdůvodnit proč 
tetrastylos. 
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Ideál římského města 

Zahrnoval tyto stavby: 
 fórum 
 thermy 
 cloaka – stoka 
 viadukt, akvadukt 
 cesty (cesta=via) 
 bazilika 
 vítězný oblouk 
 vítězný sloup 
 circus 
 luxusní vily 
 amfiteátr, divadlo 

Spoj tyto stavby se jmény 
Maxentiova 
Appia, Sacra 
Trajánův 
Titův, Septima Severa,Trajánův 
maximus 
v Orange 
Pont du Gard v Provence 
Diokleciánovy, Caracallovy 
Romanum 
Hadriánova, Neronova 
maxima 



Caracallovy thermy 
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ZDROJE A PRAMENY: 
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