Starověký Řím byla civilizace vzešlá z města Říma, založeného
Etrusky a Římany na Apeninském poloostrově na 7 pahorcích
(Kapitol, Palatin a další) v 8. st. B.C.
(podle pověsti o Romulovi a Rémovi r.753 B.C.)

Etruskové
Etruskové byli lidé neznámého původu.
Svou říši rozvinuli na území dnešního Toskánska
v 7. st. B.C.
Založení města Říma datuje do roku 753 B.C.,
ale zřejmě již od 10.st.B.C. existovala
na Kapitolu a Palatinu první sídla.
Ve 3. st. B.C. podlehli moci Říma.
Vlčice kojící Romula a Rema
Etruská vlčice se stala symbolem Říma,
postavy Romula a Réma byly doplněny
až v renesanci

Římskému umění předchází umění etruské.
Vše, co Etruskové vytvořili, dále rozvíjeli Římané.
Etruskové dovedli opracovávat kámen i používat kamenické značky.
První začali ve větším měřítku používat klenbu - nejprve přečnělkovou,
později valenou (spáry opracovaných kamenů směřují do středu
zakřivení).
K přínosu Etrusků patří pokroky
v inženýrském vybavení měst.
Hlavní kanál „Cloaca Maxima“ vybudovaný
v 6 st.B.C. z kamenných bloků,
byl valeně zaklenut na rozpon 3,5 – 4m.
Byl jádrem meliorační soustavy mezi sedmi
pahorky starověkého Říma. Používá se ještě v
dnešní době jako kanalizační stoka.

Cloaca Maxima

Etruské hrobky a stavba nekropolí
Pohřební nekropole byly stavěny stejným stylem jako města, měly široké a
kolmé ulice a čítají stovky hrobů.
Jejich tvar se v průběhu doby měnil:
Šachtovité hroby s urnami v podobě domů
Mohylové hroby (tholy - kulové místnosti se sarkofágem a zastřešená tzv.
falešnou klenbou nebo tumuli - hroby obehnané zídkou, nad níž je kuželovitě
nahrnuta hlína).
Komorové skalní hroby tesané ve skalách na svazích.

Vytesané skalní pohřebiště, Norchie

Etruská mohylová nekropole

Etruské hrobky a sarkofágy
jsou pro nás důležité nejen svou architekturou, ale především svou
bohatou uměleckou výzdobou a výbavou.
V hrobkách se často nachází hlinění a kovové nádoby, šperky, běžné
denní potřeby, zbraně a nástěnné malby, zobracujících denní život Etrusků
(hrob S býky, S lvicemi, Se štíty,...). Můžeme tak vidět, jak žili, jedli,
oblékali a bavili se, ale také, jak si představovali své bohy a hrdiny.

Interiér hrobky s leopardem,
Monterozzi u Tarquinií

Etruscan sarcophagus. Museum Santa Maria
della Scala, Siena.

Římská fóra (náměstí)
Nejvýznamnější je Forum Romanum
Forum Romanum bylo v dobách antického Říma centrem všeho dění.
Nacházelo se zde mnoho trhů, chrámů, bazilik, vítězných oblouků,
ale také místa, kde působili řečníci a politici.

Forum Romanum

Dnešní podoba Fora Romana

Historická podoba Fora Romana

Architektura Římanů
Náměstí (fóra) – centrum města, obklopeno významnými budovami, zdobeno
sochami, vítěznými oblouky (forum Romanum, forum Traianum a další)

Baziliky - Maxentiova bazilika (jedná se o civilní stavby, které se později staly
základem křesťanských chrámů).

Amfiteátry – nezastřešené, eliptický půdorys, hlediště s arénou uprostřed
(Koloseum v Římě – největší amfiteátr, 40 000 sedících a 5 000 stojících).

Vítězné oblouky – zachováno přes 100 vítězných oblouků ( Konstantinův
nebo Titův vítězný oblouk).

Thermy – lázně (Diokleciánovy nebo Caracallovy thermy).
Vily – honosná sídla (např. Hadriánova – součástí lázně, divadla, knihovny...)
Důležitým pokrokem bylo první použití kupolové klenby (Pantheon)
a spojení konstrukce oblouku a architrávu – archivolta
Technický pokrok - síť silnic, vodovody, akvadukty, mosty... (Via appia,
Agrippův akvadukt v Nimes…).

Ukázka použití hlavic sloupů

Volutová hlavice – převzata od Řeků

Kompozitní hlavice – vytvořena Římany
jako spojení volutové a korintské hlavice

Pantheon

- chrám zasvěcený všem bohům,
- nejvýznamnější centrální stavba v Římě

Centrem chrámu je ohromná aula o stejném průměru a výšce 43 m zakrytá
polokulovitou klenbou, v jejímž středu je otvor o průměru 9 m.
Na stavbu kupole bylo pravděpodobně vůbec poprvé použito „betonu“ – emplektonu
(lité malty prokládané lomovým kamenem), který tvoří výplň ploch mezi cihelnými
klenutými žebry. Postaven 126 A D.
Do doby, než byl Pantheon postaven, byla největší stavbou zaklenutou kupolí na světě
Atreova pokladnice v Mykénách. Pantheon si pak toto prvenství podržel až do 15.
století, kdy byla postavena kupole katedrály Santa Maria del Fiore ve Florencii.

Maxentiova bazilika
zbudovaná v letech 307 – 312, měla uprostřed
podélný prostor zaklenutý třemi křížovými klenbami
Bazilika ve starověkém Římě byla tržnicí či soudní síní na náměstí (fóru).
V apsidě na západě stávala kolosální
sedící postava císaře Konstantina
(fragment sochy – hlava císaře)

Trosky Maxentiovy baziliky na fóru Romanu

Koloseum
Římské koloseum ( Flaviovský amfiteátr ) je elipsovitý amfiteátr v centru města Říma i.
Jde o největší amfiteátr, který byl kdy v římské říši postaven. Je to jedno z velkých děl
římské architektury.
Jeho stavba začala mezi lety 70 a 72 n. l. za císaře Vespasiana a byla dokončena v roce
80 n. l. za Tita.
Původně bylo schopno pojmout 50 000 sedících diváků a bylo užíváno ke
gladiátorským zápasům a veřejným podívaným. Vedle gladiátorských her se zde
pořádaly i naumachie (stylizované námořní bitvy), zápasy s divou zvěří, popravy,
rekonstrukce známých bitev

Caracallovy lázně
Caracallovy lázně byly starověké římské veřejné lázně, tzv. thermy, postavené v Římě
mezi lety 212 a 216 během vlády císaře Caracally.
Budova lázní byla dlouhá 228 metrů a široká 116 metrů. Její výška se odhaduje na 38,5
metru. Předpokládá se, že lázně dokázaly pojmout až 1600 návštěvníků

Interiér byl zdoben mramorovým obložením stěn, sloupy z mramoru či červené žuly.
Nacházela se zde horká lázeň (caldarium), vlažná lázeň (tepidarium) a plavecký bazén
natatio.

Pohled na zříceniny Caracallových lázní

Circus maximus
Římské cirky byly budovány po vzoru řeckých stadionů, avšak byly mnohem větší. Circus
maximus, jenž se nalézal v Římě mezi pahorky Palatinem a Aventinem, byl svými rozměry
600 x 200(±) metrů bezkonkurenčně největší. Měl kapacitu cca
320 000 diváků a mnoho dalších se dívalo ze sousedících pahorků.
Nejdůležitější událostí v circu maximu bývaly závody vozatajů.

Konstantinův oblouk
U Kolosea stojí triumfální oblouk, postavený z bílého mramoru. Dal jej postavit senát po
císařově vítězství nad Maxenciem u Milviova mostu r. 312. Je to nejlépe dochovaný a
největší vítězný oblouk v Římě. Má tři průchody, nad kterými je atika. Oblouk je 21
metrů vysoký, 26 metrů široký a 7 metrů hluboký.
Atika – nadezdívka oblouku
s oslavnými nápisy

Trajánův sloup
Trajánův sloup je pomník v Římě, postavený ke cti císaře
Trajána na Trajánově fóru
Sloup je téměř 30 m vysoký (s podstavcem 38,4 m), je
sestaven z 20 válcových bloků bílého kararského mramoru
o průměru 3,7 m a o váze asi 40 t; vrchní blok váží asi 53,3
t. Uvnitř sloupu je v blocích vytesáno točité schodiště,
které vede 185 stupni na plošinu na vrcholu.

Po povrchu se vine celkem 190 m
dlouhý figurální vlys, na němž jsou
znázorněna Trajánova vítězství ve
válkách proti Dákům, kteří v letech
101 a 105 vtrhli přes Dunaj do římské
Moesie. Na realisticky zpracovaných
reliéfech je asi 2500 postav a
jednotlivé scény podrobně zobrazují
římské vojáky i techniku

Římské silnice
Římané prosluli stavbou silnic. Původně byly stavěny k vojenským účelům,
později však přibyly i účely ekonomické a spojovací (státní pošta).
Silnice bývaly označeny milníky, které označovaly vzdálenosti .
Jedna římská míle se rovnala tisíci dvojkroků, což je zhruba 1472 metrů.
V roce 29 našeho letopočtu dal postavit první římský císař Augustus
(27 p. n. l. - 14 n .l.) v jihozápadní části fora Romana u Saturnova
chrámu tak zvaný zlatý milník.
Stál na místě jakéhosi pomyslného středu římské říše a sbíhaly se k
němu veřejné silnice vedoucí různými branami do Říma. Zlatý milník
v podobě mramorového válce stál na čtyřhranném podstavci, byl
pokryt bronzovými deskami a na nich byla vyryta jména hlavních
měst římských provincií i jejich vzdálenost od Říma. Odtud snad
vzniklo pořekadlo o tom, že všechny cesty vedou do Říma."
Milník silnice Via Appia Traiana

Nejstarší kamennou silnicí, která se místy zachovala v dobrém stavu i přes
bombardování za druhé světové války, je Via Appia.

Hlavní silnice vycházející z Říma
Silnice, orientace, směr
Via Flaminia, sever, Aquileia, Ariminium
Via Salaria, severovýchod, Sabinsko a Picenum
Via Nomentana, severovýchod, Nomentun
Via Tiburtina, východ, Tibur, pobřeží Jadranu
Via Praenestina, východ, Praeneste
Via Tusculana, východ/jihovýchod, Tusculum
Via Latina, jihovýchod, Tusculum a Capua (vnitrozemím)
Via Appia, jihovýchod, Capua, Kampánie, Tarent, Brundisium
Via Ardeatina, jih, Ardea a pobřeží
Via Laurentina, jih, Lavinium
Via Ostiensis, jihozápad, Ostia (po levém břehu Tiberu)
Via Portuensis, jihozápad, Ostia (po pravém břehu Tiberu)
Via Campana, jihozápad, přístav (severně od Tiberu)
Via Aurelia, západ/severozápad, Etrurie, Pisae, Arles
Via Claudia, severozápad, Saturnia a Etrurie vnitrozemím

Via Appia
Via Appia byla nejdůležitější silnicí římské říše. Její stavbu začal cenzor Appius Claudius
Caecus v roce 312 př. n. l. Po něm také nese jméno. Začínala za městskými hradbami
Říma u městské brány Porta San Sebastiano a vedla v délce 195 km do města Capua v
Kampánii

Akvadukt
Pont du Gard
ve Francii

Římský akvadukt z roku asi 19 př. n. l. Pont du Gard ve Francii

Téměř padesát metrů vysoký kolos, který překonává řeku Gard, se skládá ze tří
řad úchvatných oblouků. Až v posledním bylo koryto pro vodu, jímž se každý den
do Nimes dopravovalo neuvěřitelných 35 milionů litrů vody (pro lepší představu:
vodovod chrlil 400 litrů vody za vteřinu), které plnily fontány, veřejné lázně či
domovy bohatých měšťanů. Ve městě tehdy žilo na 50 tisíc lidí.
Akvadukt přiváděl vodu z bohatého pramene nedaleko města Uzes. I když jsou
obě města vzdálená jen 20 kilometrů, vodovod se musel vyhnout horám, a proto
se jeho délka natáhla na 50 kilometrů. Mnohem zajímavější je ovšem minimální
výškový rozdíl mezi začátkem a koncem akvaduktu, který činil pouhých 17 metrů.

Římské sochařství
Významnou oblastí římského sochařství je tvorba reliéfů s
historickými náměty
( vítězné oblouky, Traiánův sloup)

Římské sochařství
- významná je římská portrétní plastika, věrně zobrazující
své modely. Jde převážně o podobizny politiků a císařů
(figury, hlavy a bysty - Augustus z Primaporty

Socha císaře Augusta

Augustus z Prima Porty je název 2,03 m
vysoké mramorové sochy císaře Augusta,
která byla objevena 20. dubna 1863 v
budově Villa di Livia.
Tato socha je nyní vystavena ve
Vatikánském muzeu.
Augustus je zobrazen jako velitel, je
oblečen v armádní výzbroji.
Sochaři jeho obličej idealizovali.

Fragmenty obří sochy Konstantina Velikého

Hlava Konstantinovy kolosální sochy
v Kapitolských muzeích v Římě

Římské sochařství
- jezdecké pomníky (Marcus Aurelius na Kapitolském náměstí
v Římě

Bronzová jezdecká socha Marka Aurelia

Bronzová socha boha Apollona
Pompeje

Bronzová socha Fauna
Pompeje

Malířství
fresky v Pompejích

Freska – malba do vlhké omítky ( al fresco „na čerstvo“)
– v protikladu na suchou omítku (al secco „na sucho“).

Mozaiková výzdoba

sestavená z drobných různobarevných kostek a hranolků
kamenných, keramických, později skleněných,
upevňovaných do měkké omítky nebo tmelu.

Perský král Dáreios III.
(vpravo) v bitvě u Issu na
mozaice z Pompejí. Zcela
vlevo je zobrazen Alexandr
Makedonský.

V roce 1831 byla během výzkumu v Pompejích
odryta slavná mozaika Alexandra Velikého,
která se stala příkladem rané tvorby. Toto
umělecké dílo zkrášlovalo podlahu jedné z
Pompejských rezidencí. Na mozaice jsou
vyobrazeny dramatické scény z bitvy mezi
Alexandrem Velikým a Perským králem
Dariusem III.

Forum v Pompejích (v pozadí sopka Vesuv)

Pompeje jsou italské město v provincii
Neapol. Město je známé tím, že se stalo
jedním ze starořímských měst
v Neapolské zátoce , která byla 24. srpna
roku 79 n.l. zničena výbuchem sopky
Vesuv.
V roce 1997 byly Pompeje zapsány na
Seznam světového dědictví UNESCO.
Rekonstrukce náměstí v Pompejích

Pompeje
Vila s Faunem

Rekonstrukce vily
– pohled do atria s bazénkem
a soškou Fauna

Pompeje po výbuchu sopky Vesuv byly zasypány vysokou vrstvou popele
Sádrové odlitky lidí i zvířat v sopečném popelu
zachycují poslední okamžiky před jejich smrtí

