
  

ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA

FÓRA, BAZILIKY, VÍTĚZNÉ OBLOUKY



  

VY_32_INOVACE_DVK1215

•  Autor:
•  Vznik:
•  Téma:

•  Předmět:
•  Anotace:

Mgr. Jan Souček
09 / 2012
Antické umění
DVK / 1. ročník
Obrazová prezentace vývoje římské 
architektury – fóra a stavby umísťované 
na fóra



  

Forum 
Jednou z nejcharakterističtějších součástí římského města bylo forum, ústřední volný 
prostor obklopený budovami, kde se obyvatelé shlukovali, přecházeli od jednoho k 
druhému, povídali si, pokřikovali a zabývali se svými úředními, náboženskými, 
obchodními a soukromými záležitostmi, prý zde bývaly pořádány i gladiátorské hry. 



  

Římské forum bylo po svém obvodu 
roubeno podloubím se sloupy s 
prostorným mezisloupím. Kolem 
dokola ve sloupových loubích byla 
řada obchůdků. Rozloha fora byla 
stanovována podle uvažovaného 
počtu návštěvníků, aby forum 
nebylo přeplněné lidmi, nebo aby 
naopak nezelo prázdnotou. Šířka 
fora měla být ideálně velká jako 
polovina jeho délky (tj v poměru 
1:2). Sloupy a budovy okolo fora 
měly několik pater. Nejčastěji patra 
dvě. Hořejší sloupy byly pak o 
čtvrtinu kratší než sloupy dolní kvůli 
zatížení dolního (případně dolních) 
patra. Forum bývalo dlážděno a 
mívalo také bohatou sochařskou 
výzdobu. 



  

Forum Romanum



  



  

Roman forum sketch up model



  



  



  

Augustus forum
Augustovo fórum – základ jedné z 
nejužívanějších monumentálních konfigurací. 
Doplňuje Forum Romanum a svou ucelenou 
kompozicí jde o první předznamenání budoucí 
římské zástavby. Stejně bylo komponováno 
fórum v Pompejích. Fóra lemují symetricky 
rozvržené dvoupatrové sloupové síně. 



  



  

Trajanovo Forum

Traianovo fórum – největší, v čele bazilika Ulpia, 
za ní Traianův sloup, před ní Traianova jezdecká 
socha. 
Na fórum se vcházelo nedochovaným triumfálním 
obloukem. 



  



  



  

Trajan's Market



  



  



  



  

Forum v Pompejích

Pompejské fórum – v čele kapitol s chrámem, po stranách Apollonův chrám a basilika na 
jedné a radnice a tržnice na druhé. 



  



  Severan Basilica a Forum v Leptis Magna, Libya



  

Bazilika 
Byl to druh (nebo spíše různé 
druhy) stavby, která sloužila 
jako soudní dvůr, obchodní 
centrum a společenské 
shromaždiště zároveň. Právě 
bazilika bývala nejčastěji 
umísťována na foru. Římské 
baziliky byly v podstatě 
architektonicky původní.
Jejich půdorys byl opět 
obdélníkový a výška sloupů 
měla být veliká jako šířka lodi. 

Vnitřní kolonády rozdělovaly interiér na hlavní loď a lodi vedlejší. I zde sloupy (tyto 
sloupy měly být opět postaveny menší než sloupy spodní) nesly architrávy a podepíraly 
především cihelné zdi, zvedající se k plochému dřevěnému stropu nad hlavní lodí.      Do 
těchto zdí mohla být proražena okna právě proto, že střechy vedlejších lodí byly nižší. 
Uvnitř baziliky bylo jakési vyvýšené místo nazývané tribunál, na kterém byla umístěna 
soudní sedadla. 



  

Basilica 
of Constantine

/Maxentius



  



  

basilica_of_constantine



  

Basilika Ulpia
Trajánovo Forum



  



  

Další stavby 
umísťované na fora

Státní pokladnice (aerarium), věznice 
(carcer) a radnice (curia) byly podle tradice 
připojovány k foru. 

Jejich rozměry musely proto odpovídat 
velikosti fora.
Radnice byla budována s ohledem na 
důstojnost města (římská curia), umístěná u 
římského i Juliova fora se v poměrně dobrém 
stavu dochovala dodnes, scházel se zde 
římský senát). 
Radnice se stavěly buď čtvercového 
půdorysu nebo půdorysu obdélníkového a 
většinou měly zdobený kazetový strop. 
Vnitřní stěny byly většinou opásány 
korunními římsami, prý z důvodů dobré 
akustiky místnosti. 

Curia Julia



  



  

Vítězné oblouky

Obliba památných vítězných 
oblouků, která se projevovala 
už za republiky, se za 
Augustovy vlády ještě 
stupňovala a nabyla forem,   
jež za císařových bezpro-
středních nástupců zobecněly. 
Stavby tohoto typu odpovídaly 
do té míry okázalosti a 
občanskému duchu Říma, že 
byly považovány za originální 
výtvor architektů císařství. 
Umisťovaly se do posvátného 
okrsku nebo na forum. 

Arch of Titus
Summa Sacra Via

Rome_Flavian period
after 81 AD

nejstarší římský. 



  

Nicméně se zdá, že původ těchto 
vítězných oblouků je helénistický: 
nádherné brány, které zdobily vstup 
do řeckých měst Malé Asie, jsou v 
mnoha ohledech předobrazem bran, 
které byly dílem architektury z dob 
císařství a umožňovaly obdobně 
vstup do města, Ostatní, izolované 
oblouky stojí na místech, kde měly 
připomínat nějakou historickou 
událost nebo vyznačovat hranice 
mezi dvěma provinciemi. 
Scény na reliéfech, které zdobí  
tyto památky, zvěčňují pokud 
možno  co nejvěrněji historické 
okamžiky nebo jednotlivé fáze 
života významného muže, na   
jehož paměť byl oblouk postaven. 
Tato úloha se objevuje již v době 
Augustově. Víme totiž, že jeden 
takový oblouk , který se nedochoval, 
dal císař postavit rohu 21 př. Kr. na 
Martově poli, druhý zřídil roku 9 po Kr 
v Súsách a třetí zbudoval pro Tiberia. 

Arch of Titus
Summa Sacra Via

Rome_Flavian period
after 81 AD



  



  



  

Arch of Constantine
Rome
late Empire period
312-315 AD



  



  



  

Arch of Constantine
Rome
late Empire period
312-315 AD



  

Arch of Septimius Severus
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