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N E O L I T – mladší doba kamenná 

                      začíná v 10. až 9. st. BC 





Umění Egypta 
 

Umění civilizace v údolí Nilu v období zhruba od roku  

3000 do roku 300 př. n. l.  

Egyptská kultura je jednou z nejvýznamnějších kultur  

v dějinách lidstva. 

  

Umění Egypta bylo úzce spojeno s vírou v posmrtný život  

a uctívání mnoha božstev. 

 

Král faraón byl ztělesněním boha slunce na zemi  

a tak mu byla přímo podřízena celá kultura a umění. 

 

Společenské zřízení bylo otrokářské.  



král bohů, 

Pán Světa 
bůh Země bohyně války (Astoret) 

(Anubis)  bůh balzamování,  

 

pán oblohy, Stvořitel 

vynáší mrtvé panovníky z pyramid ke hvězdám 
spojována s válkou 

Aton  

Bůh Slunce 

také Re  

https://www.youtube.com/watch?v=2ljzNJb5nU0 

 

bůh mrtvých Usir  

(Osiris) 

 

bohyně lásky a zrození  

Hathor  

https://www.youtube.com/watch?v=2ljzNJb5nU0


Stavební umění Egypta 
Údolí řeky Nilu, záplavy, nánosy úrodné půdy 

Stavební materiál – kámen, hlína, cihly nepálené, později pálené 

 

Stará říše ( 2 700 – 2 200 BC) 

Memfis ( Káhira) 

Sakkára – Džoserova stupňovitá pyramida 

Dahšúr – Lomená a Červená pyramida Snofrua 

Gíza – pyramidy Cheopse, Chafréna a Menkauera, pole mastab, sfinga 

 

Střední říše  ( 2 200 – 1 500 BC) 

Théby ( Vesét)  - skalní chrámy v Údolí králů 

 

Nová říše   ( 1 500 – 1 100 BC) 

Karnak, Luxor  - chrámové komplexy zasvěcené bohu Amonovi 

 

Pozdní období  ( 1 100 – 30 BC) 

Vliv Řeků a Římanů 



Hrobky - mastaby  

Mastaba je nadzemní stavba z cihel, která byla používána jako  

hrobka vládnoucích vrstev ve starověkém Egyptě (kolem 3400 př. n. l.).  

Název pochází z egyptsko-arabského slova pro lavici.  

Z mastaby se později vyvinuly stupňovité pyramidy.  

První kamenná stupňovitá pyramida v Sakkáře krále Džosera byla 

původně navržena jako hrobka typu mastaby, na kterou později stavitel 

navršil několik postupně zmenšujících se stupňů. Každý stupeň opět 

připomíná mastabu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=3400_p%C5%99._n._l.&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mastaba.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pyramida
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sakk%C3%A1ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEoser


 

Stará říše (2700 – 2180 př. n. l.)  
Centrem říše byl Memphis (dnes předměstí Káhiry) na dolním toku Nilu. 

Panovník byl ztělesněním boha Slunce (Rea) a měl neomezenou moc.  

Za vlády faraona Džosera (kolem 2610–2590 př. n. l.) se rozloha Egypta 

rozšířila až na jihu k Asuánu. Džosér jako první nechal postavit stupňovitou 

pyramidu pojmenovanou po něm. 

 

 

Džoserova pyramida je nejstarší monumentální stavbou na světě. 

 Byla postavena okolo roku 2680 př.n.l. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Faraon
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEoser
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asu%C3%A1n
http://www.desperado.cz/wp-content/uploads/2010/07/200607132120_egypt_sakkara_E2006-F07-30.jpg


Pyramidy v Gíze - Cheopsova, Rachefova, Menkaureova  

                             - Sfinga 

 



Rozhodující kulturní oblastí Staré říše byla oblast Gízy,  
kde docházelo ke stavbě pyramid.  

Byly to jehlanovité stavby, které byly vystavěny z obrovských kvádrů.  

Do nich se ukládaly ostatky králů.  

 

Největší je Cheopsova (Chufevova) pyramida. Rozkládá se na ploše více 

než 5 ha a její původní výška byla asi 146m.  

Druhou největší je pyramida jeho syna Rachefa (Chafrého), třetí pak 

byla pyramida faraona Menkaurea (syna Racheva) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/All_Gizah_Pyramids.jpg


Velká sfinga v Gíze je socha v podobě lva s lidskou hlavou,  

nacházející se na Gízské plošině v Egyptě na západním pobřeží Nilu.  

Je to největší socha vytesaná z jednoho kusu kamene,  

která byla vytvořena.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lev
http://cs.wikipedia.org/wiki/G%C3%ADza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nil
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Great_Sphinx_of_Giza_-_20080716a.jpg


Střední egyptská říše (2040 – 1786 př.n.l.) 

     Hlavním městem ve střední části byl Véset (Théby)  

Ve východní části Théb, na pravém břehu Nilu, se tyčí chrámy 

zasvěcené bohům (Amon) - Karnak a Luxor 

V západní části Théb na levém nilském břehu se rozkládá  

Údolí králů, Údolí královen ,Údolí velmožů a Ramesseum  

s hrobkami faraonů a zádušními chrámy (pohřebními chrámy 

faraonů) 
1  Chrám Ramesse III. v Medínit Habu  

 2  Chrám Aje a Haremheba  

 3  Chrám Thutmose II.  

 4  Chrám Amenhotepa III.  

     a Memnonovy kolosy  

 5  Chrám Amenhotepa, syna Hapuova  

 6  Chrám Thutmose II.  

 7  Chrám Merenptahův  

 8  Chrám Tausretin  

 9  Chrám Thutmose IV.  

10  Ramesseum - chrám Ramesse II.  

11  Chrám Amenhotepa II.  

12  Chrám Siptahův  

13  Chrám Thutmose III.  

14  Dér el-Bahrí - chrámy 

Mentuhotepa,  

     Thutmose III. a Hatšepsut  

15  Chrám Sethi I. v Kurně  



Údolí králů a královen 

 Údolí králů, ležící poblíž Théb (Luxoru) na západním břehu Nilu,  

dominuje Velká pyramidová hora.  

Hrobky králů a faraonů byly později vykradeny.  

V současnosti známo 62 hrobek.  

 
 

  

Chrám bohyně Hatšepsoved  

v Údolí králů 



Bezesporu největším objevem v Údolí králů, v egyptologii a snad i v 

dějinách historie vůbec, byl objev jediné nevykradené hrobky  

- hrobky faraóna Tutanchamona.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Tutanchamun_Maske.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=iHljeOAt1OM 

 

Tutanchamon - Jeho hrobka a poklady 

https://www.youtube.com/watch?v=iHljeOAt1OM


Nová říše  (1550 - 1070 př. Kr.)  

zlatá éra egyptských dějin, kdy byla země hlavní 

mocností známého světa, kdy povstaly nejkrásnější a 

nejkolosálnější stavby všech dob – stavby chrámů 

rozmach kultu boha Amona - nejvyššího boha  

Dochované stavby z období Nové říše  

 

- největší chrámový komplex v Karnaku 

 

-  největší zádušní chrám Ramesse II. (dnes známý jako Ramesseum) 

 

-  největší sochy ve skalním chrámu v Abú Simbel  



Amonův chrám v Karnaku  

 
Amónův chrám je velkým komplexem svatyň, domů, pylonů  

soch a obelisků; který nechal vybudovat faraón Ramesse II.  



Luxor Luxor s Karnakem spojovala překrásná  

alej sfing 

Obelisky  

– zhmotnělé paprsky  

   slunce 

Sloupy chrámu s papyrovou hlavicí 



Sloupy v egyptských chrámech 

1 - protodórský sloup (polygonální s šestnácti hranami);  

2 - kompozitní sloup; 3 - lotosový sloup (uzavřená hlavice);  

4 - Hathořin sloup (hlava bohyně Hathory);  5 - papyrový sloup;  

6 - sloup s hlavicí ve tvaru obráceného zvonce;  

7 - polygonální sloup (s osmi hranami); 8 - palmový sloup 



rekonstrukce kolorizace hlavic sloupů 

1- lotosová, 2- kompozitní, 3 – Hathořina, 4 - palmetová 



lotosové, 

papyrusové  

a palmové  

hlavice sloupů  

v hypostylu 

Architrávové zastřešení  

(Egypťané neznali klenbu) 

http://www.stockphotos.cz/download.php?img_id=125092&img_type=2


Poutní cestu od břehu Nilu k Amonově chrámu vroubí dvě 

dlouhé řady sfing s beraními hlavami a lvími těly.  



Abú Simbel 
Kvůli vybudování Vysoké přehrady v Asuánu bylo nutno přemístit 

Velký chrám Ramesse II. i Malý chrám královny Nefertari ( jeho 

manželka, zobrazovaná jako bohyně Háthor) 

 

Oba chrámy byly rozřezány na jednotlivé části a znovu postaveny 

asi o 210 m dál severovýchodním směrem, na 63 m vysokém 

uměle vybudovaném návrší.  
Práce trvaly od roku 1963 do roku 1972.  

dvacetimetrové kolosy  

zpodobňující sedící 

postavu Ramesse II 



Obři se stěhují  20:50 
https://www.youtube.com/watch?v=49syXqZaFvw 

https://www.youtube.com/watch?v=49syXqZaFvw


Hieroglyfy  

Znakové písmo starých Egypťanů se skládalo z celého systému obrázků a 

symbolů i jejich kombinací.  

Egypťané psali třemi způsoby – odshora dolů, zleva doprava a zprava doleva.  

Jejich styl písma byl takřka beze změn používán téměř 3.500 let.  

Písmo bylo tesáno jako reliéfní zahloubené vrypy, které zdobí stěny  

chrámů a hrobek, malováno do omítky a psáno na papyrus. 



Papyrus je psací materiál, sloužící k zápisu textů. Pro svou kvalitu, 

lehkost a skladnost brzy vytlačil ostatní psací materiály (hliněné, 

dřevěné, kovové, voskované destičky), i když je nikdy zcela nenahradil. 

Základní surovinou pro výrobu byla stébla šáchoru papírodárného 

Stébla šáchoru se podélně rozřezala na tenké proužky, které se máčely do vody 

a po změknutí se v několika vrstvách na sebe nalisovaly. 

Svitky papyru měřily až 10 metrů.  

Texty na papyrech podávají cenné svědectví o životě Egypťanů. 



Hieroglyfy rozluštil francouzský filolog Jean-François Champollion  

v roce 1822 po čtrnáctiletém zkoumání tzv. Rosettské desky. 

Rosettská deska - podle města Rosetta při ústí Nilu, černé žulové stély  

o výšce 114 cm, na níž je ve 166 znacích zaznamenán text ve třech shodných 

verzích:  

dvou egyptských (v hieroglyfickém a démotickém písmu) a jednom řeckém 

překladu - konfrontace řeckého překladu s do té doby nečitelným 

hieroglyfickým textem umožnila rozluštění hieroglyfů.  

(Deska je od roku 1802 uložená v Britském muzeu v Londýně). 

Hieroglyfické písmo 

Démotické písmo (zjednodušené hieroglyfické  

                              písmo) 

Řecké překlad 





Malířství  
Malířství Egypta dominovala strnulost a neživost předmětů.  

Malíř dodržoval přesná schémata malby  - hlava, boky, chodidla a nohy jsou 

brány z profilu (z boku), naopak  ramena a trup z en face (zepředu). 

  

Kresby byly v symbolech popisem světa bohů, faraónů a lidí.  

Dokladem o malířství Egypta jsou kresby na svitcích papyru. 



pásová perspektiva 



hieratická perspektiva  
postavy seřazeny podle postavení, které zaujímali ve společnosti :  

bohové a faraóni = největší, otroci = nejmenší  



Egyptské sochy byly vytvářeny v životní i nadživotní velikosti,  

s jemnou modelací rysů obličeje, se správnými proporcemi i tvary.  

Působí strnulostí, důstojnou nehybností a majestátem.  

Socha v Egyptě sloužila jako obraz mrtvé osoby, měla důležitou funkci 

vytvářet podobu zemřelého v případě, že by byl sarkofág s mumií zničen. 

Předměty soch většinou bývali králové, královny, představitelé vyšších 

vrstev a různá božstva 

monumentální sochy – kolosy faraónů na pylonech, volné sochy faraónů 

Sochařství  

Faraon Menkauré  

s manželkou 

Socha faraona  

Chafrého 

Kolosy faraona Amenhotepa III. 

z červeného pískovce 

19 m vysoké, 720 tun 



Tutanchamónova pohřební maska  

posmrtné masky  

– většinou ze zlata,  

oči nahrazeny drahokamy 

busta královny 

Nefertiijti  

Sochy beranů v Amonově chrámu  

v Karnaku 


