
Milí žáci,  

toto je poslední úkol tohoto školního roku. Všem moc děkuji za spolupráci, 
užijte si zasloužené prázdniny a budu se na Vás těšit v dalším školním roce.  

      Kateřina Vališová 

 

1. Přečti si snímky 2 – 14. 

2. V PS si můžeš vypracovat stránku, která je 
zaměřena na kulturu Říma. 

 

 

 

Dějepis 6.C 15.6.-18.6. 

Téma: Řím - kultura 
 
 
 

Dotazy : k.valisova@centrum.cz 



KULTURA  
STAROVĚKÝ  

ŘÍM 



Základní typy římské architektury 

• triumfální architektura  

 

• užitkové stavby 

 

• chrámová architektura 

 

• vily a obytné domy 

 

• pohřební architektura 

 

 



Triumfální architektura 

Vítězné oblouky 

 - účel: od starověku 
stavěna na počest 
vítězství ve válce 

 
 

 

                      

Titův vítězný oblouk 

Konstantinův vítězný oblouk 



Triumfální architektura 

Vítězné oblouky 

 
• Titův vítězný oblouk 

 

 PRÁCE S OBRÁZKEM 

 

• Kdo procházel pod těmito oblouky a 
při jaké příležitosti? 

 

 Pracovní list 
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Pohřební architektura 

Mauzolea 
 

• monumentální hrobky 

• často kruhový půdorys 

 

• Hadriánovo mauzoleum 

 (Andělský hrad v Římě) 

 

 

 



Užitkové stavby 

Amfiteátry 
• Koloseum v Římě 

 
• oválný půdorys 
• stoupající hlediště 
• pod plochou kobky, šatny a 

chodby 
 

 
 
    
 
 
 
 
                                                                



Užitkové stavby 

Akvadukty 

 
• Pont du Gard ve Francii 

 

• účel – přivedení vody do 
města 

 

  

 



Chrámová architektura 

Charakteristika 

 
• vysoká podezdívka 

 

• na delších stranách chrámu často 
polosloupy 

 

• oblíbený oválný půdorys 

 

• kupole 

 



Chrámová architektura 

• pozůstatky chrámu bohyně Vesty 

 

 

• ukázka kruhového chrámu 

 

 

 

 
 



Pantheon 

• římský Pantheon                         

• kruhový půdorys 

• v průčelí portikus s korintskými sloupy 

• kupole, tvořící přesnou polokouli 



Forum romanum 

• centrum antického Říma 

 

• dochované zbytky chrámů, 
vítězné oblouky, baziliky… 
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Římské sochařství 
• mramorové kopie řeckých mistrů 

– výzdoba vil římských boháčů 

• portréty – bysty 

• pomníky  

• historické reliéfy 

 

 

 



Římské malířství 

• nástěnné malířství – fresky 

– námětová pestrost – oslavné malby na téma politické či 
vojenské, portréty, krajiny, zátiší, erotické náměty, 
mytologie 

• deskové malířství  
- malba na dřevo, nejčastěji temperou 

• mozaiky 



 


