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Starověké  Řecko



Architektura

Řekové postavili pět ze sedmi divů světa: 

sochu Dia v Olympii, Artemidin chrám v Efesu, kolos 

Rhodský, mausoleum v Halikarnassu a maják v Alexandrii, 

do dnešní doby se z nich zachovaly pouze zlomky. 

Mimo chrámů se řecká architektura projevila na budování 

divadel, amfiteátrů, stadionů a závodišť, sloupových síní 

pro výstupy řečníků, lázní a jiných budov přímo spojených 

s běžným životem antického člověka. Většina řeckých budov 

se však do dnešní doby nezachovala, byly zničeny při 

různých rabováních nebo válkách, materiál z nich byl kraden 

i na další stavby. Mnoho z nich bylo poničeno i při 

zemětřeseních a také během 4.a 5. století křesťany, kteří 

v antických stavbách viděli pohanské chrámy.





Paláce



Kréta - Knóssos



navenek nepravidelný, uvnitř pravoúhlé místnosti, palác podobný labyrintu –

spleť místností a chodeb – 800 místností

západní část – representativní, hlavní schodiště, trůní sál – dochované 

nástěnné malby (kult býka - skoky přes býka, slavnosti, tance), zásobárny 

východní část – soukromé zázemí, královnin sál dvojité sekery, koupelna, 

záchod splachovací

palácové sloupy – nahoru se rozšiřují, nahoře hlavice, sloupy nejsou 

odvozeny z žádného tvaru v přírodě – nekopírují žádnou rostlinu

pro mořský národ typické – mořské vlnovky

nádvoří – symboly dvojitých rohů (kamenné, v nadživotní velikosti) míří na 

důležitá místa v krajině

naleziště zakoupil  britský archeolog sir Arthur Evans, během 1. pol. 20. stol. 

zde zahájil rozsáhlé výzkumné práce 

Kréta – Knóssos – mínojský palác



labrys - dvojitá 

sekera









Mykény

objevil slavný archeolog Heinrich 

Schliemann, který se postaral i 

o objevení Tróji. V 2. tisíciletí př. n. l. byly 

centrem řecké civilizace a vojenskou 

pevností

hrobový okruh





Chrámy

Korint –

Apollónův chrám

Athény - chrám Athény Parthenos



Dórské sloupy

chrám nymfy Afáje

na ostrově Aigíně



Ionské sloupy

předsíň Erechtheionu
Propylaje



Korintské sloupy

Olympeion Athény 

detail

http://www.myeport.com/published/u/hs/uhse002/collection/3/39/upload.jpg


Štíty

Parthenón



Athény Akropolis

Periklés se zasloužil v 5. stol. př. n. l. 

o velkou výstavbu v Athénách a o rozvoj 

kultury, v jeho době působili umělci, 

např. Feidiás, Sofoklés, Aischylos apod.



Propylaje  

vchod

Parthenón

se sochou 

Athény 

Parthenos

socha Athény 

PromachosErechtheion

chrám 

bohyně 

Niké

Schéma



Parthenón na Akropoli chrám zasvěcen Athéně 

Parthenos 



Detail štítu



Akropolis Erechtheion 



Amfiteátr

Epidaurus – divadlo 14 tis. míst





křesla v Dionýsově divadle pod Akropolí 

mramor

kamenný zasedací pořádek



Stadiony

Olympijský stadion, běžecká 

dráha od startu do cíle má 

délku 192,27 m 

Stadion pýthijských 

her



Sochařství

Řecké umění bylo uměním harmonie a fyzické i 

duševní krásy - kalokagátie

Příznačným rysem řecké plastiky je ideál krásy, 

zosobněný v nahé mužské postavě. 

V archaickém období (8.-6. století př. n. l.) dva 

základní typy: 

koré ženská postava s oblečením  

kúros mužská postava bez šatu 

Typy koré a kúros nepředstavují bohy, ale byly 

náhrobními sochami k uctění památky význačných 

zemřelých lidí.



Kúros
lidské tělo má 

správné proporce

postava  je 

strnulá, bez pohybu 

a životnosti

jediným výrazem 

životnosti je tzv. 

archaický úsměv 

sochy tesány z 

vápence nebo z 

jiného prostupného 

kamene, od pol. 

6. století př. n. l. se 

prosazuje mramor



Koré



Karyatidy
sochy plní nosnou funkci stavby, název ze 

starověkého tance žen s košíkem na hlavě



socha Doryforose - harmonie tělesných 

proporcí, ramena stoupají na tu stranu, kde 

linie nohou klesá, působí sebejistou 

přirozeností, některé detaily působí naopak 

archaicky např. strnulá plochost prsou

Polykleitos



Bůh moře Poseidón vrhá 

trojzubec (zbraň odlomena) 

bronzová socha

Přechod ke klasickému uměleckému 

stylu se vyznačuje úsilím umělců 

o vyjádření pohybu. 

Proto se postupně upouští od 

symetričnosti postavy a čelního 

pohledu. Nové vyjádření dynamiky 

lidského těla a postavy umožnilo 

poznání uměleckého výrazu rovnováhy 

mezi klidem a pohybem, napětím a 

uvolněním. 

Umělci znali i harmonii jednotlivých 

anatomických částí těla. 

V klasickém období se vedle mramoru 

stále více používá i bronzu. 



Myrón

bronz mu umožňoval 

zachytit pohyb a 

zároveň rovnováhu 

postavy

Discobolos - mladý atlet zachycený 

při pohybu vrhu diskem



Feidiás

působil na obnově Athén za vlády Perikla, jeho 

sochy se dochovaly jen v replikách

Athéna Promachos stála na Akropoli, socha 

s přilbou na hlavě v ruce štít a kopí

Athéna Parthenos – ze zlata a slonoviny, 

v jedné ruce drží vítězství druhou opřena o štít, 

stála uvnitř chrámu Parthenónu

socha Dia v Diově chrámu (nedochovala se ani 

replika)



Feidiás

Athéna Parthenos 

kopie z Athén

rekonstrukce interiéru 

chrámu



Zeus z chrámu v Olympii -

rekonstrukce jednoho 

ze 7 divů antického světa

Feidiův Zeus v Olympii

vyroben ze slonoviny a zlata a na výšku měřil 

13 metrů (tedy jako čtyřpatrová budova), použití 

dřevěné konstrukce, na kterou byl umístěn kov a 

slonovina jako vnější plášť sochy, trůn zdoben zlatem, 

drahokamy, ebenem a slonovinou.

Socha hrála důležitou roli také při zahájení 

olympijských her, kněží obětovali právě před ní.

V 5.století byl chrám poničen požárem, zbytek 

dokonala zemětřesení, sesuvy půdy a záplavy.

Bylo vyrobeno několik kopií sochy, ale žádná z nich se 

do dnešních dnů nedochovala, o skutečné podobě 

sochy se můžeme pouze dohadovat. 

Na místě chrámu jsou dnes pouze rozvaliny a několik 

vyvrácených sloupů.



Afrodité Knídská – poprvé 

zobrazena nahá, její dokonalé 

tvary a pózy byly kopírovány 

hlavně v období renesance, 

Praxitelés

Hermés s malým Dionýsem –

z mramoru, modelace 

zdůrazněna hrou stínů a světel 

odrážejících se na mramoru



dokázal zobrazit silně emotivní náměty, typický výraz tragična

detail Mauzoleum v Halikarnassu

Skopas



Následné helenistické období si zakládalo na 

dramatickém pojetí soch, využívalo zobrazení 

výraznějšího pohybu a dynamiky. Postavy byly 

zachyceny v životných pózách a sochy odrážely ve 

svých tvářích realistické pocity. 

Mnohé z řeckých soch byly zničeny v období 

raného křesťanství a středověku, protože 

zobrazovaly pohanské bohy. Sochy, které se 

zachovaly do dnešní doby, přežily hlavně proto, že 

byly zakopány a zapomenuty nebo potopeny 

v moři. 



socha Niké Samothrácké, Louvre Venuše z 

ostrova Milos



Umírající Gal

Láokoón se svými syny



Lysippos

oblíbený sochař Alexandra Velikého, 

vytvořil řadu jeho realistických portrétů, 

díky jeho umění známe podoby Aristotela, 

či Sókrata



Keramika

Řecké hrnčířství se zaměřilo na 

každodenní potřebu, nádoby účelné, 

ale i krásně zdobené.

Zpočátku geometrické vzory a 

dekorativní pásy.

Od 6. stol. – v Athénách – výhradně 

figurální produkce, motivem řecké 

báje i výjevy z všedního života

černofigurový styl v 6. stol. 

př. n. l.  černé figury na světlém 

pozadí, detaily proškrabávané

červenofigurový styl v 5. stol.

př. n. l. pozadí černé, figury červené, 

detaily se malují 



Tvary nádob
podle účelu:

amfory k uchování 

vína, oleje a zásob

hydria džbán na 

nošení vody (tři ucha)

kratér na mísení vody 

a vína před podáváním 

oinochoe konvice k 

nalévání

kantharos, kylix a 

skyfos poháry na pití 

(velká ucha pro lepší 

držení)

lekythos lahev na olej 



Malby černofigurové



Malby 

červenofigurální 
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Použity materiály, obrázky z www stránek:

Vojtěch Zamarovský: Za sedmi divy světa, SNDK, Praha 1963 

„cs.wikipedia.org“

„obrázky.cz“

„fysis.cz/Ob/75stavby/index.htm“

„sikyon.com/index.html“


