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Anotace: 

 

Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověkého Egypta 

z období Nové říše. 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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Kolem roku 1700 př.n.l.napadli semitské kmeny Hyksósů Egypt a tím vyvolaly zhroucení 

Střední říše. Ovládli deltu téměř na půldruhého staletí.V roce 1580 je Ahmóse, zakladatel 

XVIII.dynastie,vypudil-a tím dal vzniknout Nové říši. Po celou dobu Nové říše se chrámu 

přikládala větší důležitost nežli hrobu. Panovníci XVIII. dynastie, počínaje Ahmósem, se 

zcela odvrátily od budování jakýchkoli pyramid a začali pohřbívat těla faraónů do vytesaných 

jeskyň, avšak po prozkoumání jejich půdorysů bylo zjištěno, že ten zůstal zcela nezměněn, 

tedy hora umělá byla pouze nahrazena horou přírodní. Další části komplexu (dva chrámy) 

zůstaly nezměněny, jako za Staré říše. 
 

Sochařství v Nové říši mělo značnou zálibu v přehnané gigantičnosti, tak 

charakteristické pro vše Egyptské,  avšak také mimo tyto kolosální skulptury, dalo vzniknout 

mnohým skutečným portrétům s opravdovou jemností práce. 

Chrámy v Nové říši jsou dvojího účelu: 
 

1. Kultovní chrám zasvěcený faraónovi, kterému sloužil jako místo pro 

očistné a mumifikační účely. Tato vázanost k jedné osobě panovníka je 

mnohdy též příčinou jejich špatného stavu, protože povinností úcty k němu 

byly vázáni pouze panovníci téže dynastie. 
 

2. Druhým z nich byly chrámy bohoslužebné, jež byly udržovány všemi 

dynastiemi a z tohoto důvodu jsou i dnes v lepším stavu. 
 

Avšak chrámy obou účelů měly vždy touž dispozici. Chrámy byly zdobeny reliéfy,které se 

však nepodřizovaly architektonickému členění. Ke chrámu vedla cesta vroubená sfingami 

(cesta bohů). Po projití pylonu následuje nádvoří přístupné všem, za ním hypostilový sál ,ten 

pokračuje v naos určený pouze kněžím, za nim následovalo druhé nádvoří, sklady a obydlí 

strážců svatyně. Tedy celkově vzato měl chrám tři části: 
 

1. Pylon, tj.triumfální brána s dvěma masivními čtverhranými věžemi po stranách, měl 

pouze dekorativní účel. Ve věžích nebyly obytné místnosti, komunikaci tvořilo pouze 

úzké schodiště. Pylon byl reliéfně zdobený, většinou vyobrazením panovníka, který se 

zasloužil o výstavbu chrámu. Věže pylonu ukončoval jediný profil v egyptské 

architektuře zvaný lysis. Před pylonem stály mnohdy obelisky. Jen zřídka byl nahrazen 

pylon dvěma monumentálními sloupy. 

2. Nádvoří byly co do uspořádání velmi rozmanitá a značně se lišila v rozměrech. Pokud 

bylo obklopeno sloupy, neznamenalo to, že by nutně musely být stejného slohu. 

Chronologicky uspořádat typy sloupů je vlastně vůbec nemožné a jejich druhy jsou 

velice rozmanité. (viz příloha) 

3. Hypostilový sál je z řečtiny a znamená"sál pod sloupy". Světlo do něj dopadalo shora. 

Sloupy dělily sál na několik lodí,loď střední byla byla vyšší a v rozdílu výšek byla 

umístěna kamenná mříž,kterou pronikalo světlo. Sály dosahovaly mnohdy 

úctyhodných rozněrů. Sál v Karnaku byl 152 metrů dlouhý, 51 metrů široký. 
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Památky Nové říše 

 

Karnak – chrámový komplex budovaný a udržovaný za všech dynastií na jeho  

výstavbě se podílely dokonce Peršané i Římané.Celý je zasvěcen Amónovi – bohu 

slunce. Nejvíce se o jeho výstavbu zasloužila XVIII., XIX.a XX. dynastie. 
 

Hlavní části Karnakského komplexu 

 Velký Amónův chrám – XVIII.a XIX.dynastie 

 Ptahův chrám – XVIII.dynastie 

 Chrám Ramesse II. – XX.dynastie 

 Chnosův chrám – XX.dynastie 
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1.  ALEJ SFING 

2.  PRVNÍ PYLON 

3.  PRVNÍ NÁDVOŘÍ 

4.  SVATYNĚ SETHIHO II. 

5.  SVATYNĚ RAMESSE III. 

6.  BRÁNA BÚBASTOVCŮ 

7.  DRUHÝ PYLON 

8.  MUZEUM POD ŠIRÝM NEBEM 

9.  HYPOSTYLOVÝ SÁL 

10.  TŘETÍ PYLON 

11.  PTAHŮV CHRÁM 

12.  ČTVRTÝ PYLON 

13.  PÁTÝ PYLON 

14.  ŠESTÝ PYLON 

15.  SVATYNĚ FILIPA ARRHIDAIA 

16.  SVATYNĚ HATŠEPSUTY 

17.  DVŮR ZBUDOVANÝ ZA STŘEDNÍ ŘÍŠE 

18.  ACH-MENU, CHRÁM THUTMOSE III. 

19.  POSVÁTNÉ JEZERO 

20.  DVŮR SE SKRÝŠÍ 

21.  SEDMÝ PYLON 

22.  OSMÝ PYLON 

23.  DEVÁTÝ PYLON 

24.  DESÁTÝ PYLON 

25.  ALEJ SFING 

26.  CHONSUŮV CHRÁM 

27.  USIRŮV A IPETIN CHRÁM 

28.  BRÁNA PTOLEMAIA III. EUERGÉTA 

29.  HLAVNÍ CHRÁMOVÝ OKRSEK 

30.  MONCUŮV CHRÁM  

 

 

 

Luksor –  Nejde (jako u Jarmaku) o chrámový komplex, ale o jediný chrám  

zasvěcený bohu  Amónovi. Jeho hlavní půvab spočívá v nádherných sloupech ve 

tvaru papyru. Karnak je sice větší, ale Luksor je zato krásnější. 

 

 
Socha faraóna Ramesse II. V Luxoru 
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Chrám královny Hatšepsovety – Architekt Senemnúta, využívá nerovnosti  

terénu, rozlehlé portiky. 
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Chrámy v Abú Simbelu – Jde o dva chrámy:RamesseII. Nofretari, manželky  

RamesseII. Jsou to chrámy vytesané ve skále, Ramesseúv 

má v průčelí čtyři sochy krále. Chrám manželky má v 

průčelí podobiznu její, manželovu a bohyně Hathóry. 

 

 
 

 

 

El-amarská škola – doba faraóna Achnatona 
 

S usednutím Amenhotepa IV. na egyptský trůn prodělalo egyptské umění svůj opravdu první 

velký otřes. Faraón Amenhotep IV. přijal méno Achnaton "Prospěšný Atonovi", neboť 

provedl rozsáhlou reformu náboženskou, politickou a kulturní. Zavedl kult jediného boha 

Atona (monotheistické), přemístil hlavní město na místo dnes blízké el-Amaře. Prosazoval 

odklon od okázalé gigantičnosti, zjednodušil dvorní ceremoniál a díla této epochy dostávají 

lidský a harmonický výraz. Po panovníkově smrti se hlavní město vrací do Wésetu a vše se 

dostává starých kolejí, avšak jakési pokušení ze svobody uměleckého projevu v el-Amaře je 

již znát po všechny dynastie Nové říše. 
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Hlava královny Nefertijti (nedokončená) – Růžový křemen. 
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