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Anotace  
Zaměření na učivo o antické kultuře a umění ve vztahu k písmu. 

Žáci se učí o architektuře, sochařství a písmu – Řecka a Říma 

vynálezu i významu písma pro další kultury. 
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Architektura, sochařství, malířství a písmo 

kultura Řecka je základem evropské vzdělanosti 

nepřestala působit ani v současné době 

v historii výtvarné kultury byli lidé ovlivněni  řeckou kulturou, 

 která dále působila na křesťany i v období renesance a klasicismu 
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velké civilizace antického období, tedy především civilizace řecká a později  

i římská, 

 formovaly základy civilizace dnešní, kulturní dějiny se dělí do několika etap: 

 

 

UMĚNÍ OBLASTI EGEJSKÉHO MOŘE: umění předhelénské, Helén = Řek 

1. umění krétské = minojské od 3000 – 1200 př.n.l., starší a vyspělejší 

2. umění mykénské – od 1600 – 1100 př.n.l., bylo mladší, ovlivněné Krétou 

 

periodizace řeckého umění: 

1. doba archaická   od 800 – 500 př.n.l. 

2. doba klasická      od 500 – 400 př.n.l. 

3. doba helénistická  od 400 – 300 př.n.l. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

  

http://vygosh.borec.cz/umeni3.html
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dala základ evropské architektuře,  

antické chrámy byly vzorem pro mnohé stavby Evropy i Ameriky 

prapočátky najdeme v kultuře Kréty – chrámy a sloupy v Knossu 

přínosem mykénské architektury byl megaron – příbytek s ohništěm 

předobraz řeckého chrámu 

vstup se sloupy předsíň 
hlavní místnost  se sloupy 

a ohništěm 

http://kreta.tamchci.cz/knossos.php
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• veškerá umělecká tvorba směřovala k uctívání bohů a hrdinů 

 

• kterým stavěly chrámy a sochy, proto byly nejdůležitější stavby chrámů  

 

• venku se shromažďovali lidé při slavnostech, uvnitř stála soch boha, 

kterému chrám patřil 

• chrámy byly určené pro pohled zvenčí a postupně se zvětšovaly 

 

• velikost chrámu určoval 

• počet sloupů 
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podle typu sloupů rozlišujeme tři vývojové stupně a tři řády řecké architektury: 
1. DÓRSKÝ – mužský, jednoduchý,  mohutný, nemá patku ani ozdoby 

2. IÓNSKÝ  –  ženský , zdobnější, štíhlejší, má patku a hlavici s volutami 

3. KORINTSKÝ – vznikl  z iónského, nejzdobnější, název podle hlavice, která se objevila 

nejdříve v Korintu – autor sochař  Kallimachos, zdobení listy AKANTU 
 

 

DÓRSKÝ IÓNSKÝ KORINTSKÝ 

http://www.crg.cz/sekce/historie/referaty/starovek/recko/slohy.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akant
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akant
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abakus 

echinus 

dórská hlavice 

abakus 

 

echinus s volutami 

 

iónská hlavice 

abakus 

 

 echinus s listy akantu 

korintská hlavice 
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ÚKOL  č. 1: urči druh chrámu podle hlavice sloupu a popiš 

  jednotlivé části,  

tympanon 

triglyfy 

metopy 

hlavice 

dřík a kanelury - žlábky 

patka 

tři stupně - stylobat 

vlys 

architráv 
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Apollonův chrám  

Korint 

Hefaistův chrám  

v  Aténách 

Parthenon na Akropoli v Aténách 
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Erchteion na 

Akropoli 

malý chrám bohyně Niké 

na  Akropoli 

Mauzoleum v Halikarnasu 

Pergamonský oltář v muzeu 

v Berlíně 
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dochovaly se jen kopie, které si nechávali dělat Římané, jen zlomky se našly při vykopávkách 

v 8. stol. vzniká monumentální plastika, sochy atletů a žen v dlouhých šatech  

celé řecké sochařství hledá ideální lidské proporce a smysl pro harmonii, vytváří estetické normy 

                 KÁNON 
 

Doryforova Kopiníka v proporcích 

řeckého kánonu vědci mírně 

počítačově upravili  a použili ho 

v pokusu s dobrovolníky, kteří se 

o umění nikdy nezajímali. Řecký 

nezměněný  ideál se líbil všem.  

Se zdeformovaným ideálem to 

dopadlo špatně. 

ÚKOL  č. 2: Která z postav  

v kontrapostu je zachována  

ve správných proporcích a proč ? 1 2 3 

http://holistickemasaze.ic.cz/kulturistika/13kanonkrasy.html
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pro archaické období je charakteristická jednoduchost 

Vývoj řeckého sochařství směřuje od jednoduchosti  a strohosti k realismu a v pozdním období 

 i k duševnímu výrazu 

kuros  koré 

pro klasické období je typická dokonalost proporcí v helénistickém období přibývá i výraz a podoba 
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MYRÓN 

Diskobolos 

FEIDIAS 
 

Boj s Kentaurem 

výzdoba Parthenonu 

POLYKLEITOS 

Doryforos - kontrapost  
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Řečtí bohové a hrdinové v antické  kultuře jsou základní m tématem nejen soch, ale i malby na vázách - Amfórách  

Červenofigurová technika Černofigurová technika 

http://lidstvo.blog.cz/1208
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•Řecké písmo nebo také alfabéta je nejstarší dosud používané písmo v Evropě 

•používá se téměř výhradně pro zápis řečtiny, i do jiných jazyků však pronikalo řecké písmo 

• také číselné znaky 

• písmo vzniklo v klasickém období  kolem  9. století př. n.l. na základě fénického písma 

• s několika změnami se používá dodnes 

• Řecké písmo do značné míry ovlivnilo i slovanské písmo cyrilici 

• velkou příbuznost  dokazuje i s latinkou pro kterou bylo základem 
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•Řekové přijali písmo fénických obchodníků asi v 10.století před naším 

letopočtem 

•některé znaky přetvořili  jiné - pro řečtinu neupotřebitelné – vypustili 

•tomuto písmu se říká řecké písmo archaické 
v počátcích neměli  jednotný jazyk, vzniklo několik variant písma pro různá 

nářečí 

•Můžeme je rozdělit na dvě skupiny: východní a západní řeckou abecedu 

z výchdních písem  později vznikla  písma slovanská 

•ze západních písem pak latinka 
původní levosměrné písmo Řekům nevyhovovalo, začali psát tzv. bustrofédou  

obousměrně,  

•ani tento způsob psaní nebyl vhodný, 

• proto určili směr písma a čtení textu zleva doprava 

•tím vzniklo pravosměrné písmo, 

• kterým píšeme a čteme dodnes 

od Řeků přijala písmo celá Evropa 
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