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Anotace: 
 
Digitální učební materiál seznamuje žáky s periodizací kulturních dějin starověkého Říma. Obsah či rozsah předkládaných 

informací není ani úplným výčtem aktuálního poznání v příslušném oboru, ani nejnutnějším minimem informací s ohledem 

na danou vzdělávací oblast. Digitální vzdělávací materiál si na relativním množství ukázek uměleckých děl klade za cíl 

fixovat u žáků znalost základních rysů umění dané epochy a vytvořit u nich dovednost jejich rozpoznávání v kontextu 

dalšího vývoje výtvarného umění a to ve vazbě na politické a kulturní dějiny. 
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Starověký Řím 
Periodizace kulturních dějin 

 

 
Období království 

753 - 510 
 

 
Období republiky 

510 – 27 př.n.l. 

 
Období císařství 

27 př.n.l. – 476 n.l. 
 

  
Punské války 

264 - 146 

 
Doba triumvirátů 
60 – 27. Př.n.l. 

 
Principát 

27 př.n.l. – 284 n.l. 

 
Dominát 
284 - 476 

 

Klíčové osobnosti 
 

 Vznik latinské abecedy 

 Přijímání etruské kultury 

 Vznik chrámu Jova Kapitolského 

 Stavba velké římské stoky – cloaca 
maxima 

 Přijímání podnětů řecké kultury – stavební 
řády 

 Vznik několika důležitých chrámů 
- Herkulův chrám ve městě Cori 
- Chrám Fortuny Virilis 
- Syblin chrám v Tivoli 

 Výstavba Fora Romana a prvních bazilik – 
center obchodu a veřejného života 

 Období největšího rozmachu římského umění a stavitelství – 
často jsou však jen kopírována a napodobována řecká díla 

 Nedostižné je však římské stavitelství co do technické 
dokonalosti – staví se obrovské stavby – chrámy, silnice, 
akvadukty 

 Nejvýznamnější památky 
- Acra pacis Augustae - oltář 
- Titův oblouk 
- Kolosseum 
- Traianův sloup 
- Pantheon 
- Villa Hadriana 
- Caracallovy lázně 
- Limes Romanum – opevnění hranic římské říše 
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Klíčové památky a informace – vizuální fixace 
 
 

  
 

Kapitolská vlčice 

Etruská plastika z 5. století př. Kr. symbol města Říma. Podle pověsti 
vlčice odkojila zakladatele Říma Romula a Rema. 

 

Cloaca Maxima – velká stoka Říma 
Tato ryze technická památka představuje nejstarší kanalizaci Říma 
pocházející z konce královské doby, tj. před rokem 510 př. Kr. 
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Klíčové památky a informace – vizuální fixace 
 
 

  
 

Model Fóra Romana 
Střed antického Říma a jeho politiky 

 

Chrám Fortuny Virilis 
Výborně dochovaný chrám v iónském slohu z 1. století př. Kr. 
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Titův vítězný oblouk 
Triumfální oblouk císaře Tita – dobyvatele Jeruzaléma 

 

Pantheon – chrám všech bohů 
Technicky dokonalá stavba s obrovskou kopulí – vnitřní výška stavby přes 40 metů. 
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