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Abstrakt:
Používání kleneb a kupolí bylo jednou z architektonických inovací, kterými se
římská architektura vymezila vůči architektuře řecké. Dostupnost přírodního
pucolánu a lehkých vulkanických hornin v oblasti Neapolského zálivu a Latia
a pochopení strukturálního významu oblouku a kupole znamenalo revoluci
v architektuře, která probíhala od 1. století př. n. l. Během dalších staletí získávali
architekti zkušenosti a důvěru ve stavební materiály a technologie a vyvíjeli různé
způsoby kontrolování a vedení tlaků vyvíjených klenbami – systémy odlehčovacích
oblouků ve zdivu, žeber v klenbách, třídění caement podle hmotnosti, i rozdílné
zatěžování různých částí klenby. Ve 4. století pro stavitelství kupolí prakticky
skončila experimentální fáze, římská architektura jako celek se odpoutala od svých
řeckých vzorů a vydala se do služeb křesťanství. V této době se také stávají
normálním materiálem pro stavbu cihly na místo dosud běžného caementicia. Pod
východním vlivem se tvar kupolí často mění na tzv. tvar včelího úlu, někdy se
naopak kupole až příliš zplošťují. Mizí technologické experimenty a z kupolí se
stává běžný prvek ve velkém množství kostelů, zejména ve východních provinciích.
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Abstrakt:
Incorporating the vaults and domes into the buildings was one of the architectural
innovations which set apart the Roman architecture from the Greek. Availability of
natural pozzolana and light volcanic rocks in the Bay of Naples and Latium along
with understanding the structural meaning of an arch meant a revolution in
architecture, happening since the 1st century BCE. During the following centuries,
architects gained experience and confidence to the building materials and
technology and started to develop different methods of controlling and channeling
the pressures developed by the vaults – systems of relieving arches in the walls, ribs
in vaults, sorting the caementa according to their weight and putting different
external load to different parts of the vault. The experimental phase for domes
ended some time during the 4th century CE and the Roman architecture definitely
departed its Greek models and started to serve the Christianity. At this time, bricks
replace as the common building material for domes. Under eastern influence, the
domes sometimes have a higher beehive shape, or they may, on the other hand, be
almost too flat. Technological experiments are disappearing and the domes become
a usual part of many churches, mainly in the eastern provinces.
Keywords:
architecture, Rome, Byzantium, dome, technology
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Úvod
Kupole je jedním z konceptů, které nás provázejí celými dějinami. Je to tvar
nejjednoduššího lidského příbytku, je to metaforická nebeská klenba, vesmírné vejce,
které nás odkazuje k často již zapomenuté nejstarší historii lidstva. Stavba kupolí má
dva hlavní důvody – za prvé je to symbol a za druhé se v rukou schopných stavitelů
může stát staticky i prostorově výhodným prvkem. V římské architektuře se setkáváme
se syntézou obou těchto důvodů, jejímž výsledkem je bezprecedentní, až samoúčelná,
monumentalita. Jako symbol může kupole nabývat mnoha tvarů – polokoule, šiškovitý
nebo vejčitý tvar, může se objevovat jako baldachýn, v buddhistickém pre-ikonickém
umění jako deštník, nebo dokonce i jako jehlan1. Starověké názvy pro kupoli jsou,
pokud jde o její symbolický význam, velice výstižné - Smith2 uvádí mimo jiné původní
antické termíny tegurium, kalubé, vihára a kubba, které označují primitivní obydlí, stan
z ohebných prutů a kůže, v jakém žili dávní předkové a v jakém žijí i jejich duše. Tím
tento tvar získal svou posvátnost – stal se náboženským a časem i mocenských
symbolem; symbolem, který označuje významného člověka, ať již jako baldachýn,
nebo jako polokupole niky, která je vlastně nahlédnutím do příbytku předků. Typický
je tento tvar pro funerální architekturu. Nejjednodušším odvoláním se k této
tradici je tumulus, ale časem se objevil y pokusy o vybudování tohoto tvaru
v trvalejším materiálu. Například již přečnělková klenba komory „Atreovy pokladnice“
v Mykénách má tvar zvýšené zašpičatělé kupole, někdy připodobňované ke včelímu
úlu. Některé thrácké hrobky měly rovněž kruhovou komoru zastřešenou nepravou
kupolí. Nejznámější se nachází v Kazanlaku, kde je hrobka zastřešena kuželovitou
přečnělkovou klenbou zdobenou nástěnnými malbami. Thrácká hrobka v Kirklareli má
jednotlivé kameny přečnělkové klenb y otesané tak, aby vypadala jako
klenba pravá a dokonce má i akcentovaná žebra. Naopak hrobka v Raklici má klenáky
otesané tak, že tvoří v klenbě horizontální linie. Všechny t yto hrobky jsou

1

sv. Řehoř z Nysy v dopise Amfilochiovi popisuje své plány na stavbu nového centrálního kostela, který

bude zastřešený kamenným jehlanem, jako náhradou kupole.
2

Smith 1950, s. 5.
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datovány do 4. 3. století. př. n. l.3 I Skythové některé své hrob ky zdobili
klenbou. Poměrně brzy se vyvinuly i metody stavby takových kuželů nad půdorysem
čtverce, to vše za použití přečnělkové klenby. Příklady najdeme v etruských hrobkách
Tomba di Pozzo all’Abate a Tomba del Diavolino ve Vetulonii, které jsou datovány již
do 7. století př. n. l.4
Pro římskou architekturu je typický pragmatický přístup. Římští stavitelé
rozpoznali skutečný potenciál kupolí ve spojení se stavebními materiály, které měli
k dispozici a během relativně krátké doby dokázali empiricky technologii optimalizovat
tak, že svého vrcholu, jak rozměry, tak množstvím technických inovací, dosáhla ještě
dávno před koncem impéria. Symbolikou kupolí se nenechali omezovat, ale
monumentalitu kupolí představili i široké veřejnosti, například v lázních. Escrig píše,
že při stavbě Pantheonu se poprvé stalo, že proces stavby určil formální stránku stavby
a ne naopak.5
Otázku, zda kupole, respektive kupolové stavby pocházejí původně z východu,
nebo jsou římským, respektive italským vynálezem, zde řešit nehodlám – pokud nebyla
uspokojivě zodpovězena kapacitami ve sporu Orient nebo Řím, nemůže být
zodpovězena v bakalářské práci. Navíc je pro její zodpovězení třeba zabývat se
stavbami jako celkem, včetně jejich dekorace a tato práce se omezuje pouze na kupole.
Úkolem této práce je popsat, jaké materiály při stavbách Římané používali, jaké byly
jejich vlastnosti, výhody a nevýhody, jaké technologie římští stavitelé a architekti
vynalezli a jak je využívali za účelem optimalizace nákladů i pracovního tempa.
Nakonec provedu výčet vybraných kupolových staveb i s některými jejich
zvláštnostmi. Tento přehled by měl poskytnout čtenáři také alespoň rámcovou
představu o geografickém rozšíření stavitelství kupolí v různých obdobích. Při tvorbě
této práce jsem z velké části vycházel z publikace Concrete Vaulted Construction in
Imperial Rome: Innovations in Context (Lancaster 2005), která se zabývá
technologiemi a chronologií caementiciových kleneb, zejména na území Říma. Dalšími
3

Bouzek – Ondřejová 2004, s. 126 – 127, obr. 11.3, 11.4, 13.

4

Fink 1958, s. 9.

5

Escrig 2006, s. 26.
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vynikajícími zdroji pro zkoumání antické technologie a římského stavebnictví jsou
publikace Roman Building Materials and Techniques (Adam 2005) a Ancient Building
Technology: Building Materials (Wright 2005). Velmi inspirativním zdrojem byla i
kniha Developments in Structural Form (Mainstone 1975) Po stránce dějin architektury
jsem používal zejména publikace Roman Imperial Architecture (Ward-Perkins 1981) a
Early Christian and Byzantine Architecture (Krautheimer 1986). Ty jsou doplněny
například monografií The Architecture of the Roman Empire (MacDonald 1982). Tyto
hlavní zdroje jsou doprovázeny dílčí specializovanou literaturou zabývající se
jednotlivými stavbami nebo užším tématem, například caementiciem. V několik
případech bylo možné využít i primární prameny, které zastupuje především Vitruvius
a pro byzantské období Procopius. Souběžně s touto prací vzniká také databáze
kupolových staveb datovaných nejpozději do 7. století n. l. Ta se zatím nenachází ve
stavu, kdy by bylo možné ji publikovat, ale jedním z cílů mého dalšího studia je tuto
databázi dále doplňovat a pokud možno ji využít při psaní magisterské diplomové
práce, i kdybych se při interpretaci výsledků měl omezit jen na určitou oblast.

9

1 Technologie
1.1 Stavební materiál
V první řadě je nezbytné popsat stavební hmoty, ze kterých byly v antice kupole
stavěny. Římané využívali v různé míře keramické stavební hmoty, směs neupravených
kamenů a malty podobnou betonu (termín lité zdivo se mi nezdá vhodný, protože
nevystihuje přesně proces stavby – proto tuto technologii nazývám dále caementicium),
opracované kamenné bloky a dřevo. Samotné materiály, díky svému přírodnímu
původu, neprodělaly během historie, snad s výjimkou malty nebo rozměrů cihel,
prakticky žádné změny. Proto v této podkapitole příliš nevěnuji, až na několik výjimek,
pozornost chronologii. Přesný popis všech relevantních druhů antických stavebních
hmot a jejich vlastností samozřejmě není v rozsahu této práce možný. Stavební
materiály představím do té míry, která je důležitá pro jejich využití ve stavbě kleneb a
provedu výčet jejich hlavních výhod a nevýhod. Kovům samostatnou podkapitolu
nevěnuji, ačkoliv měly v antickém stavebnictví poměrně významnou roli, zejména jako
spojovací prvky (kramle, hřebíky), ale Římané nikdy nepoužívali kovy ve spojení
s caementiciem, aby zamezili působení tahu v konstrukcích, jak toho dnes dosahujeme
železobetonem. Jediné blízké využití byly vázací tyče, které byly používány
v některých klenbách a spojovaly obě podpěry.

2.1.1 Keramické stavební hmoty
Mezi keramické stavební hmoty řadím, v rámci této práce, cihly, tašky a tubuli.
Římské pálené cihly jsou stavební materiál, vyznačující se standardizovanými rozměry
a vysokou kvalitou vypálení a díky tomu i vysokou pevností. Cihly byly čtvercové,
podle rozměrů rozlišujeme bessales (cca 20 cm), pedales (cca 30 cm), sesquipedales
(cca 45 cm) a bipedales (cca 60 cm).6 (Obrázek 2) Dalším charakteristickým znakem
římských pálených cihel je jejich malá výška, díky které mohlo dojít k lepšímu
vypálení. Přesný způsob vypalování není dobře znám, ale Adam ho rekonstruuje na

6

Giuliani 2006, s. 200. Tyto rozměry jsou pouze orientační, přesné rozměry se v průběhu doby měnily.
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základě novodobých tradičních cihelen v severní Africe7. V sendvičovém zdivu, tedy
zdivu složeném z více vertikálních vrstev, byly používány hlavně čtvrtiny nebo
poloviny těchto cihel, i když dosud není jasné, jestli byly řezány, respektive lámány, na
místě stavby, nebo tak byly rovnou vyráběny. Cihly v sendvičovém zdivu tvoří jen
malý zlomek skutečné hmoty zdiva, proto jejich kvalita nehraje žádnou roli a vlastnosti
a pevnost zdiva závisí zcela na vnitřní vrstvě, tedy směsi malty a kameniva.
Sendvičové zdivo s lícováním z cihel je spojením dvou souběžných tradic – zdiva
z pálených cihel ve Velkém Řecku8 a italského sendvičového zdiva z malty a kamenů
(opus quadratum, opus incertum). V provinciích se technologie sendvičového zdiva
z cihel ujala jen sporadicky, zdivo bylo buď výhradně cihlové, což mohlo souviset
s lokální helénistickou tradicí9, nebo byly cihly používány jako vázací a vyrovnávací
vrstvy v jinak kamenném zdivu. Oba t yto provinciální způsoby využití cihel
znala i byzantská architektura.10 Střešní tašky, tegulae, hrají spíše okrajovou roli měly podobné rozměry, vlastnosti a případně i použití, jako cihly, ale na dvou
protilehlých stranách byly zvýšené. Ke stavbě zdí mohly být upravovány odstraněním
těchto zvýšených částí.11 Pro stavbu kleneb a kupolí byly cihly využívány trojím
způsobem. Za prvé byly primárním stavebním materiálem. Za druhé mohly být
používány ve specifických částech jinak caementiciových kupolí, například věnec
uzavírající oculus Pantheonu je cihlový. Za třetí byly používány během období největší
prosperity cihelen, zejména v první polovině 2. století n. l. jako lícování kleneb a
kupolí. (Obrázek 1, Obrázek 3) Smyslem tohoto pokládání cihel na bednění nebyla
zřejmě jen úspora dřeva, která by byla relativně nevelká, ale i usnadnění snímání
bednění a ramenátů.

7

Adam 2005, s. 112.

8

Wright 2007, s. 116.

9

Wright 2007, s. 116.

10

Bardill 2008, s. 338.

11

Adam 2005, s. 116.
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Obrázek 1 Lícování cihlami v Caracallových lázních v Římě. Foto autor.

Tubuli byly významnou inovací původem zřejmě ze severní Afriky, odkud
pocházejí nejstarší exempláře římských kleneb z tubulů, protože v této oblasti nebyl
dostatek dřeva na stavbu ramenátů a bednění12. (Obrázek 4) Jedná se o hrubé
keramické trubky, které jsou na jedné straně trychtýřovitě zúžené. Jejich průměr se
pohybuje v rozmezí cca. 5-7cm, jejich délka pak v rozmezí cca, 13-22cm.13 Tubuli byly
spojovány pomocí malty, nebo pomocí sádrové malty, která rychle získala potřebnou
pevnost a na konstrukci tak bylo možné začít klást caementa a maltu. Tubuli pak
zůstaly na líci klenby a mohly být zakryty omítkou. Tato technologie je doložená
z destrukce kleneb helénistických Severních lázní v Morgantině již ve 3. století př. n. l.
14

V této době se ovšem jednalo spíše o experiment a plně využívána začala být tato

technologie až ve 2. století n. l. v oblasti Tunisu. Zdá se, že v pozdějším římském
stavitelství jsou tubuly vyhrazeny pro stavby nejvyššího významu i kvality, které
podporoval a financoval sám císař. Pro to hovoří i ostatní stavební technologie
některých staveb, jako například Caracallových lázní. Tam byla zcela samoúčelně
používána zbytečně malá caementa, nebo velké množství kovových vázacích tyčí
v klenbách. To nebylo nezbytně nutné a podobně jako i jejich kupole z tubulů se
jednalo spíše o výraz moci a bohatství císaře.15

12

Adam 2005, s. 360.

13

http://badwila.net/pottery/tubuli/index.html [přístup 2.9.2012]

14

Lucore 2009.

15

DeLaine 2000, s. 239 – 240.

12

Obrázek 2 Typy římských cihel. Giuliani 2012, obr. 7.5.

Obrázek 4 Severoafrické tubuli.
http://badwila.net/pottery/tubuli/index.html

Obrázek 3 Lícování cihlami a uložení kovových
tyčí v Heliocaminu Hadriánovy vily v Tivoli.
Giuliani 2012, obr. 3.19.

2.1.2 Malta
Římané používali zejména dva druhy malty – vápennou a sádrovou. V této stati
se budu zabývat maltou vápennou, která se uplatnila v caementiciu, jedné
z nejvýznamnějších římských inovací. Sádrová malta není bez významu, nicméně se
uplatňovala spíše jako dočasné pojivo a pro tuto práci nemá takový význam.
Vápenná malta je směs hašeného vápna a agregátu, většinou písku, v některých
oblastech pucolánu a v místech bez výskytu vhodného sopečného materiálu mohl být
nahrazen cihlovou drtí, resp. zlomky. Pucolán je přírodní vulkanický materiál
obsahující oxid křemičitý a oxid hlinitý, sloučeniny, které reagují s hašeným vápnem
(hydroxidem vápenatým).16 K získání výchozí suroviny, páleného vápna, je nutné
vystavit vápenec (CaCO3) teplotě cca. 900°C, přičemž dojde k uvolnění oxidu
uhličitého (CO2). Tomuto procesu empiricky rozumí i Vitruvius, který si všímá, že
kameny vložené do pece mají po vyjmutí menší hmotnost.17 Pálené vápno bylo z

16

Hewlett et al. 1998, s. 471.

17

Vitruvius, II,5,3.
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logistických důvodů vyráběno poblíž kamenolomu. V době mezi pálením a transportem
na místo stavby bylo nutné zamezit styku s vodou a ideálně i vzduchem, protože může
dojít k hašení vzduchem, které by pálené vápno znehodnotilo. Dalším krokem je hašení
vápna, tedy jeho vystavení vodě, při kterém vzniká hydroxid vápenatý (Ca(OH)2).
Hašení vápna pro menší projekty probíhalo přímo na staveništi, ovšem jestli se vápno
hasilo přímo na místě i v případě velkých císařských projektů není známo.18
Samotný termín pucolán, v cizojazyčné literatuře pozzolana, označuje mnohem
širší skupinu materiálů než původní Vitruviův puteolský práškovitý písek, neboli pulvis
puteolanus. Římané si všimli hydraulických vlastností malty s tímto puteolským
pískem, tedy schopnosti malty tuhnout při styku s vodou, ale navíc píše Vitruvius v
kapitole o písku19 o černém, šedém, červeném a hnědočerveném písku (obecně harena
fossicia, tedy písek z jam) a jako méně vhodné označuje říční a mořské písky. Dnes je
již známo, že jak puteolský písek, tak i ostatní zmíněné písky jsou nekoherentní
pyroklastické materiály, jaké se vyskytují mimo jiné právě v Kampánii, Latiu a dále
například i v Řecku na Santorini a v Kylikii.20 O vzniku těchto materiálů pojednává
Vitruvius v kapitole o puteolském práškovitém písku21, o kterém soudí, že vznikl za
přičinění podzemního žáru, ovšem jako projev tohoto žáru popisuje horké prameny, ne
sopky. Pro původ zmíněných písků vysvětlení nehledá, ačkoliv dnes již víme, že se
jedná o podobný, ne-li stejný typ materiálu. V antice byl červený písek považován za
nadřazený černému, ale i tak byl černý použit například při stavbě Pantheonu. Barva,
čistota a jemnost použitého písku v maltě pak může být jedním z vodítek pro datování
zdiva.22
Jako příměs do malty byl používán i terakotový prach a mezi caementa se
přidávaly terakotové střepy. Přidávání terakoty do malty doporučuje i Vitruvius pro
zpevnění malty z říčního a mořského písku. Poměr vápna a písku určený Vitruviem je pro

18

Lancaster 2005, s. 53.

19

Vitruvius, II,4.

20

Hewlett et al. 1998, s. 472.

21

Vitruvius, II, 6.

22

Van Deman 1912.
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písek z písečníků 1:3, pro pulvis puteolanus 1:2, stejně tak pro říční písek, pro
kombinaci vápna, terakoty a říčního písku pak určuje poměr 1:1:2. Přidávání cihlového
prachu do malty místo pucolánu nebo hareny za účelem zlepšení mechanických
vlastností přežilo i byzantskou říši a dostalo se až do osmanské architektury, kde je
tento materiál známý jako chorosany.23
Zatímco obyčejná malta tuhne díky působení oxidu uhličitého, malta s reaktivní
složkou vyžaduje působení vody. Cílem tuhnutí je reakce co největšího procenta oxidu
křemičitého s hydroxidem vápenatým. Rychlost tohoto procesu je ovlivněna teplotou
prostředí, množstvím reaktivního materiálu a jeho poměrem k hydroxidu vápenatému.
Prvotní reakce závisí spíše na velikosti povrchu velice porézních zrnek pucolánu,
zatímco dlouhodobé zpevňování závisí na vnitřní struktuře. Rychlost reakce zásadně
ovlivňuje přítomnost vody – pokud malta tuhne bez působení dostatečného množství
vody, reakce je velmi pomalá a maximální pevnosti materiál může dosáhnout až za
několik let.24 V ideálním případě nastává ztráta plasticity za 3-4 hodiny, ale odolnost
vůči tlaku se vyvine až za 10-12 hodin25. Během této doby probíhá exotermní reakce,
kterou popisuje Vitruvius26, a vznikají hexagonální podlouhlé krystalické struktury.
Oxid křemičitý pak vytváří amorfní gel, který za delší dobu vytvoří duté skelné
trubičky, kterým pak tato malta vděčí za svou pevnost.27
Pokud jsou na, nebo mezi, bednění položena caementa (viz. stať o kameni),
která jsou zalita maltou, hovoříme o technologii opus caementicium. Právě ta odpoutala
římskou architekturu od jejích kořenů a umožnila rychlou stavbu inovativních projektů
za využití levné nekvalifikované pracovní síly. Další výhodou caementicia jsou jeho
mechanické vlastnosti, které ovšem do značné míry závisí na době a podmínkách
tuhnutí a také na kvalitě ramenátů a bednění, které je, na rozdíl od kleneb ze dřeva,

23

Livingston 2003, s. 857.

24

Hewlett et al. 1998, s. 489 – 491.

25

Lancaster 2005, s. 52.

26

Vitruvius, II,6 4.

27

Lancaster 2005, s. 52.
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cihel, nebo kamene, nezbytné pro celou plochu kupole a musí na svém místě zůstat
poměrně dlouhou dobu.

2.1.3 Kámen
Téma kamene ve stavebnictví je velice široké a v této práci ho lze zmínit pouze
velmi stručně, protože pro stavby z caementicia jsou důležité zejména různé druhy
hornin sopečného původu. Velmi dobrý přehled geologické situace a využití tufů ve
stavebnictví v Římě a jeho okolí se nachází v článku Roman Stone Masonry: Volcanic
Foundations of the Ancient City.28 Ve stavebnictví jsou užíváni zástupci všech tří
druhů hornin. Z magmatických hornin to jsou například žuly, nebo různé druhy
křemene. Ze sedimentárních hornin to jsou zejména tufy, vápenec a pískovec. Patří sem
i slepenec, který Lamprecht označuje za přírodní beton a říká, že se jím římané mohli
inspirovat.29

Mezi

metamorfované

horniny

pak

patří

mramory.

Vzhledem

k obrovskému množství druhů hornin používaných ve stavebnictví není možné popsat
obecně vlastnosti stavebního kamene jako materiálu. Obecně se dá říci, že nejtěžší,
nejodolnější a nejpevnější jsou magmatické horniny, které jsou navíc izotropní, tedy
jejich vlastnosti jsou stejné bez ohledu na směr působení síly. Lehčí, méně odolné a
pevné jsou sedimentární horniny, které jsou anizotropní, tedy jejich vlastnosti se liší
v závislosti na směru působení síly. Tato vlastnost je způsobena samotným procesem
sedimentace, při kterém se materiál ukládá ve vrstvách. Mezi magmatickými a
sedimentárními horninami se nacházejí metamorfované horniny, které inklinují
vlastnostmi k magmatickým nebo sedimentárním podle stupně přeměny.30 Pevnost a
stálost kamene by se mohla zdát jeho očividnou výhodou, nicméně i kámen při
vystavení působení počasí zvětrává a navíc je celá stavba jen tak pevná, jako její
nejslabší článek, většinou malta. I kamenné zdivo je tedy potřeba chránit před vnějšími
vlivy, například omítkou. Odolnost kamene (nezávisle na jeho druhu) v tlaku vysoce
převyšuje potřeby antického architekta, pevnost v tahu je na druhou stranu jen asi
28

Jackson – Marra 2006.

29

Lamprecht 1985. s. 26.

30

Wright 2007, s. 31.
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desetinová, což se negativně projevuje na architrávových konstrukcích. K tomu se jako
nevýhoda přidává náročnost opracování, které vyžaduje velké množství času a
kvalifikované pracovní síly. Janet DeLaine pak počítá, že z hlediska ekonomiky stavby
je použití byť jen tufových bloků asi čtyřikrát dražší, než použití caementicia a že
jakékoliv jejich použití, ať již jen jako lícování, nebo pro celou hmotu zdi, v Římě po 1.
století n. l. je jen estetickým nebo ideologickým stanoviskem bohatých a mocných.31
Kámen měl při konstrukci kleneb a kupolí dvojí význam. Za prvé v podobě
opracovaných bloků jako primární stavební materiál a za druhé jako caementa. Jako
primární stavební materiál se kámen často zmiňuje v souvislosti s oblastmi, ve kterých
není dostatek dřeva, jako například Anatolie. Přesto se zdá, že volně stojící kupolové
stavby s kupolemi z kamenných bloků byly v této oblasti poměrně výjimečné - autor
syrského hymnu na katedrálu v Edesse, přestavěnou po záplavách v roce 524 n. l.
obdivuje, že ve střeše není použito žádné dřevo.32 Pro stavbu kupolí je kámen možná
jasnou, ale ne příliš efektivní volbou. Výsledná kupole je velmi těžká, potřebuje
masivní podpěry a vzhledem ke konstrukci z jednotlivých klenáků, které musí být
přesně otesány, je poměrně málo odolná, například v případě zemětřesení. Extrémní
využití kamene v prakticky celé stavbě se dochovalo například v paláci v syrské
lokalitě Shaqqa. Největší z několika sálů má rozměry přibližně 40x11 m a je zastřešen
rovnou střechou z kamenných desek, které jsou neseny řadami kamenných oblouků.
V celé stavbě pak není použita malta.33
Jako caementa v římském caementiciu bylo používáno nespočetné množství
lokálních kamenů a suť ze starších staveb, včetně úlomků keramiky, rozhodujícími
vlastnostmi pro stavbu kleneb, byla hmotnost a poréznost. Adam vyjmenovává sedm
druhů tufu používaných v samotném Římě (Anio, Campidoglio, Cappellacio, Fidene,
Grotta oscura, Monteverde, Peperino), dále travertin a k nim se pak přidává ještě
importované materiály z Neapolského zálivu – láva, struska, vulkanické tufy (Nuceria,

31

DeLaine 2000, s. 248.

32

Smith 1950, s. 50 „there is no wood at all in its roof which is constructed entirely of stone“.

33

Jackson 1916, s. 29.
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Pappamonte, giallo) a vápenatý tuf.34 Jako nejrozšířenější caementa je pak zmiňována
právě pemza (600-700 kg/m3), vesuvská struska (750-850 kg/m3) a tufo giallo della via
Tiberina (1350 kg/m3).35 Tufo giallo bylo přibližně od Trajánovy doby používáno
souběžně s červeným tufem lionato, které ho za Severovců zcela nahradilo.36 Klíčovou
vlastností těchto materiálů je, kromě relativně nízké hmotnosti, poréznost, díky které
mají velký specifický povrch, a dobře se k nim váže malta.

2.1.4 Dřevo
Dřevo má jako materiál ve stavebnictví velice výhodné vlastnosti a dlouhou dobu
byla role dřeva v římské architektuře zastíněna fascinací cihlami a litým zdivem. Dřevo
mělo nezastupitelnou roli v každé stavbě až do 20. století a technologie stavby z něj se
změnila asi jen velmi málo. Výhodnými vlastnostmi dřeva jako stavebního materiálu je
jeho snadná dostupnost, snadné zpracování, ale zároveň jeho pevnost a pružnost.
Dřevo dělíme podle tvrdosti na dřeva tvrdá (většinou listnaté stromy) a dřeva
měkká (jehličnany). Stejně jako kámen je i dřevo, anizotropní materiál a jeho schopnost
odolávat tlakům je závislá na směru působení síly. Ve směru vláken je tak pevnost asi
2,5x menší, než v tahu. Ve směru kolmém na vlákna je pevnost v obou případech
srovnatelná. Dalším faktorem ovlivňujícím odolnost dřeva je jeho vlhkost. Pokud
například dřevo obsahuje 25% vody, jeho pevnost v tlaku se sníží až o 70%.37 Kvůli
zlepšení mechanických vlastností a kvůli zvýšení odolnosti proti hnilobě je dřevo tedy
třeba nejprve nechat vysychat. Doba vysychání může pro některá tvrdá dřeva (buk)
dosahovat až několika let. Následně může být dřevo napuštěno látkami zabraňujícím
hnilobným procesům. Jaké prostředky byly za tímto účelem využívány v antice, není
přesně známo, ale Vitruvius píše o cedrovém oleji38, odolnost dřeva a jeho ochranu
před vnějším prostředím rovněž zvyšovalo například terakotové obložení, nebo

34

Adam 2005, s. 22.

35

Lancaster 2005, s. 59.

36

Lancaster 2005, s. 57 – 62.

37

Wright 2007, s. 17.

38

Vitruvius, II, 9, 13.
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v případě kupolí plechové pláty39. Pokud jde o stromy využívané ve stavebnictví,
Vitruvius oceňuje pevnost jedle pro stavbu stropních a střešních konstrukcí, ale zároveň
si všímá i její náchylnosti k „červotočině“. Dub zimní považuje za dobrý materiál,
který ovšem ve vlhkém prostředí snadno hnije. Topol, vrbu a lípu pak doporučuje pro
řezbářské práce. Dále píše, že olše poskytuje vynikající dřevo pro stavby
v podmáčeném terénu, například v Ravenně, kde se používá jako piloty. Dřevo jilmu a
jasanu doporučuje používat vyschlé jako spojky a svorky. Dřevo cedru a pinie považuje
za velmi trvanlivé a dobré, neboť je nesžírá červotoč, ani jiní škůdci. Modřín byl v Itálii
znám jen v okolí Pádu a na pobřeží Jaderského moře. Vitruvius ale píše, že je velká
škoda, že ho nelze dopravovat pro vysokou hmotnost až do Říma, protože tam by byla
velmi výhodná jeho nehořlavost.40
Při stavbě kleneb a kupolí bylo dřevo používáno zejména dvojím způsobem –
jako primární stavební materiál a na stavbu ramenátů a bednění. O stavbě ramenátů a
bednění pojednávám v jiné kapitole. Jako primární stavební materiál bylo dřevo zřejmě
používáno paradoxně například v oblasti Anatolie, nebo Sýrie,41 jejíž severní části byly
v antice poměrně zalesněné. Stavbu kupolí ze dřeva pak převzala i pozdější arabská
architektura, díky které známe dřevěnou kupoli Skalního dómu.42 Naše znalost
relevantních dřevěných kupolí se tak bohužel omezuje na spekulace a závěry vyvozené
z pozorování pozdějších staveb a na případné ikonografické doklady. Lze předpokládat,
že dřevěné kupole byly dvouplášťové a každý z plášťů mohl mít jiný tvar. Hlavní
výhodou dřevěných kupolí je jejich lehkost. Díky ní nepotřebují zdaleka tak mohutné
podpěry, jako jejich kamenný, nebo litý ekvivalent a mohou tak bezpečně zastřešovat i
volně stojící stavbu. Za druhé je snáze možné je postavit do libovolného tvaru,
v případě východních provincií například do symbolického tvaru podobného rotačnímu

39

Smith 1950, s. 10.

40

Vitruvius, II, 9.

41

Smith 1950.

42

Skalní dóm byl postaven v 7. století podle vzoru soudobých byzantských kostelů a martyrií. Současná

kupole pochází z přestavby v roce 1022, ale je jisté, že zlacená dřevěná kupole mešitu zakrývala již před
tím.
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paraboloidu a za třetí lépe odolávají zemětřesením, která jsou například v Sýrii, ale i v
Anatolii poměrně častá. Nevýhodou je nutnost poměrně časté údržby a přestaveb a
později také horší dostupnost vhodného dřeva.
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1.2 Klenba a kupole
2.2.1 Názvosloví
V této stati ustanovím názvosloví pro jednotlivé typy kupolí a kleneb .
(Obrázek 5)
Výchozím tvarem je oblouk. Oblouky v architektuře nazýváme podle tvaru
jejich lícové části, v antice se setkáváme hlavně s půlkruhovým, segmentovým,
eliptickým a přímým. Oblouk může být vůči okolnímu zdivu samostatně vázaný nebo
mohou být klenáky rubovou stranou zazubeny do vrstev čelní stěny43 nebo mohou být
použity klenáky zvané háky – v tom případě může rub klenby tvořit například obdélník,
nebo jakýkoliv jiný tvar.44 Vzájemné spojení klenáků je pak uskutečněno buď rovnými
spárami, nebo zalomenými spárami, které zajišťují, že klenák nebude mít postupem
času možnost klesat, jako například v přímých obloucích překlenujících monumentální
brány do Diokleciánova paláce ve Splitu.

43

Adam 2005, s. 348. Arco dei Pantani – vstup na Augustovo fórum v Římě. Giovannoni 1925: Boční

vstup do chrámu Sacrae Urbis na Foru Romanu, Colosseum.
44

Adam 2005, s. 330: Vchod do severního vomitoria amfiteátru v Pompejích (cca 80 př. n. l.); s. 347:

Oblouk Alexandra Severa v Douze (cca 230 n. l.).
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Půlkruhový oblouk

Čtvrtkruhový oblouk

Segmentový oblouk
Eliptický oblouk

Stoupající oblouk
Oblouk vázaný tzv. háky.

Oblouk zazubený rubem do okolního
Oblouk samostatně vázaný

zdiva
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Obrázek 5 Názvosloví částí oblouků, jejich typy a jejich vazba do okolního zdiva. Lipanská 1998, s. 26-30.

Protažením oblouku do délky vzniká valená klenba. Hranici mezi obloukem a
klenbou výstižně definuje Giuliani45, když píše, že oblouk zakrývá průchod a valená
klenba zakrývá chodbu – tuto definici podle mého názoru není třeba zpřesňovat.
Ilustrace dále zmiňované tvary se nacházejí na Obrázek 6. Průnikem dvou valených
kleneb vzniká buď klenba křížová (ponechají-li se vnější části), nebo klášterní
(ponechají-li se části vnitřní). Klášterní klenba může být pro účely této práce již
považována za typ kupole nad čtvercem. Rotací oblouku vzniká kupole, ale
v archeologické a umělecko -historické literatuře, ani v této práci není tento
termín používán výhradně pro sférickou klenbu, jejíž pateční čára tvoří kružnici, ale i
pro klenby nad mnohoúhelníky. Pokud se stejným způsobem protnou více než dvě
valené klenby, lze tak sestrojit klášterní klenbu například nad šestiúhelníkem,
osmiúhelníkem, desetiúhelníkem, nebo dvanáctiúhelníkem – všechny tyto tvary jsou
v této práci považovány za kupole, ale jen kupole s kruhovou nebo eliptickou pateční
čárou budu nazývat sférickými, respektive hemisférickými. V římské architektuře byly
ovšem takové mnohoúhelníky většinou považovány za dostatečnou aproximaci
kružnice a proto nad nimi byly stavěny skutečné sférické kupole. Nízká (plochá)
kupole se nazývá kalota. Ojedinělý je příklad Domu Aurea, kde má kupole nad
oktogonální halou tvar klášterní klenby, ale směrem k vrcholu jednotlivá žebra a kápě
(plece) splývají v kupoli.46 Zvláštní kategorii tvoří segmentové kupole, které
se nad mnohoúhelníkem skládají z jednotlivých samostatně vydutých segmentů, nebo
se v nich střídají vyduté a rovné segmenty. Pro tyto kupole se díky Apollodorovi
z Damašku vžilo také označení dýně. Původ tohoto označení lze nalézt u Cassia Dia47,
který píše, že ještě za Trajánovy vlády Apollodorus odbyl Hadriána slovy „Běž pryč a
kresli si své dýně. Ničemu z toho, o čem je řeč, nerozumíš.“, což zároveň udává jako
pozdější pravý důvod pozdější Apollodorovy popravy. Právě v Serapeu své villy
v Tivoli nechal Hadrián postavit polokupoli, ve které se střídají úseky vypuklé ven a
45

Giuliani 2010, s. 119.

46

Ball 2003, s. 209.

47

Cassius Dio, 69,4.
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úseky rovné. Nad vestibulem Malých lázní v téže ville se pravděpodobně vypínala
unikátní segmentová kupole, ve které se střídaly rovné úseky s úseky vypuklými
směrem dovnitř.48 Jako další příklad lze uvést v 6. století n. l. kupoli bývalého kostela
sv. Sergia a Bakcha v Istanbulu, nyní spíše známého jako malá Hagia Sofia. Umístění
hemisférické kupole na čtvercový půdorys bylo později řešeno pomocí trompů a
pendentivů, o nichž pojednává zvláštní podkapitola, a bez převádění čtverce na
osmi- nebo víceúhelník pomocí kupole zvané v české literatuře česká klenba, nebo
česká placka, v anglické známá jako „sail dome“, v německé jako „segelkuppel“,
v italské jako „volta a vela“. Klenby a kupole byly kombinovány tak, aby se vzájemně
podpíraly a roznášely síly do stanovených podpěr – jak tyto systémy fungují je dobře
vidět na Obrázek 7.

48

MacDonald 1980.
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Křížová klenba. Otevřený
tvar, pateční čára není
spojitá, síla je roznášena do
rohových podpěr.

Klášterní klenba. Uzavřený
tvar, pateční čára tvoří
čtverec nebo mnohoúhelník.
A – žebro, B – kápě.

Otevřená klášterní klenba.
Otevřený tvar, pateční čára
není spojitá, roznáší sílu do
podpěr pod žebry.
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Hemisférická kupole.
Uzavřený tvar, pateční čára
tvoří kruh.

Tzv. Česká placka.
Otevřený tvar, pateční čára
není spojitá, síly jsou
svedeny do podpěr v rozích
čtverce, nad kterým je
postavena.

Segmentová kupole.
Otevřený tvar, pateční čára
není spojitá, střídají se
rovné a vyduté segmenty.
Síla je roznášena do podpěr
pod rovnými segmenty.
.
Obrázek 6 Typy kupolových kleneb. Adaptováno z Giuliani 2006.
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Obrázek 7 Znázornění roznášení tlaku kombinováním kleneb. Mainstone 1975, obr. 12.1.

2.2.2 Formy a zdění
Caementicium má ve srovnání s pouhými cihlami a kameny nevýhodu, protože je
nezbytná přítomnost formy. Tato forma se skládá z ramenátů, které byly budovány jako
provizorní konstrukce ze dřeva, které bylo možné rozebrat a znovu použít a bednění,
tedy prken pokládaných na ramenáty, aby byla získána finální forma líce klenby.
Konstrukce přitom musela být dostatečně přesná a pevná, aby unesla zátěž klenby – je
na místě obdivovat umění stavby forem stejně jako výsledné kupole. Samozřejmě i
dřevo má své limity a rozměry kupolí a kleneb z caementicia se jim musely podřídit.
Ramenáty mohly být stavěny díky znalosti příhradových konstrukcí, které byly
využívány například při stavbě dřevěných mostů (Obrázek 8), nebo střešních krovů.
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Obrázek 8 Most přes Dunaj, jak je zobrazený na Trajánově sloupu. Adam 2005, obr. 657.

Lze předpokládat, že způsob konstrukce ramenátů se od antiky do počátku
novověku změnil jen málo. Rozmístění ramenátů můžeme částečně rekonstruovat
z říms, krakorců a kapes, do kterých byly umísťovány opěrné trámy. Ramenáty malého
rozpětí pak mohly spočívat na římsách, které zároveň tvořily patu klenby, ale mohly
mít i vlastní podpěry. Pro přesné vyrovnání ramenátů je možné je podložit pytli se
sypkým materiálem, nebo klíny. Přesná doba po jakou musely ramenáty a bednění
zůstat na místě není známa, ale v případě velkých konstrukcí se mohla blížit dvěma
týdnům. Po tuto dobu bednění udržovalo tvar klenby, neslo její hmotnosti a zároveň
i zabraňovalo přílišnému odpařování vody z tuhnoucí malty.49 Způsob odstraňování
ramenátů je možné rekonstruovat pouze z novějších technologií. Již zmíněné bylo
podkládání ramenátu klíny nebo pytli se sypkým materiálem. Další možností je
například podložení ramenátu hranolem, který má ve spodní části výřez o šířce trámu,
který na něm spočíval. Přebytečný materiál se pak mohl odříznout a ramenát klesl.50 Na
bednění byly někdy pokládány rákosové rohože, které měly rovněž za úkol usnadnit
odstraňování ramenátů.51 V případě velkých a složitých konstrukcí, jako byly například
ramenáty s bedněním s formami na kazety v Pantheonu, musela být konstrukce
rozebírána po částech. Pokud se podařilo sejmout formu bez jejího zničení, bylo možné
ji použít znovu. Forma pro valenou klenbu nemusí být stejně dlouhá jako zaklenovaný
prostor, lze zkonstruovat jeden úsek, který, která může být posouván po římsách.
Taková forma by ale pravděpodobně v maltě zanechala otisky bednění, jehož prkna
končí v jedné řadě a takový otisk mi zatím není znám. Způsob uspořádání prken
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Lancaster 2005, s. 27.
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Lancaster 2005, s. 28.
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Adam 2005, s. 371.
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bednění tedy lze pozorovat a odvozovat díky otiskům v klenbách a kupolích.52
V případě kupolí jsou možné dva základní způsoby uspořádání prken bednění na
ramenátech. (Obrázek 11) V horizontálním uspořádání musí být prkna krátká, aby se
zachoval přibližně oblý tvar kupole a kvůli tomu je potřeba mnoho ramenátů, na něž
jsou prkna bednění kladena. V kupoli nad osmiúhelníkem v Domu Aurea byl tento
problém řešen pravděpodobně velmi složitou konstrukcí, jejímž výsledkem je
zkracování délky prken směrem k vrcholu kupole.53 V radiálním uspořádání je možné
používat delší prkna, která jsou upevněna k horizontálním trámům. Pokus o
rekonstrukci rozložení ramenátů užitých při stavbě nejstarší dochované monumentální
kupole v tzv. chrámu Merkura v Baiae provedli Rakob a Rasch na základě deformací
kupole zjištěných při fotogrammetrickém snímkování, které byly způsobeny
pravděpodobně nesprávným rozložením ramenátů.54 Diskuze o důvodech tohoto
nepravidelného rozmístění ještě není, pokud vím, uzavřena. Otázka ramenátů pro
kupoli Pantheonu rovněž nemá definitivní odpověď, protože není jasné, zda byly
ramenáty podepřené pouze po stranách, nebo i ve středu, pod oculem. Návrh
rekonstrukce ramenátů bez centrální podpěrné věže pochází od M. Viollet-le-Duca
z roku 1868 a ramenáty jsou podepřené pouze římsou. (Obrázek 9) Lancasterová
ovšem považuje za reálnější rekonstrukci s centrální věží, jakou nepochybně Římané
uměli postavit na základě zkušeností se stavbou obléhacích věží.55 Tak rekonstruuje i
Rasch ramenáty pro stavbu kupole mauzolea Tor de´Schiavi (Obrázek 10). Tak vysoké
dřevěné věže jistě uměl postavit také Apollodorus z Damašku, který sloužil i jako
vojenský architekt a stavitel vojenských strojů. Mimo to měl jistě i zkušenosti se
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V oblasti Říma a Latia jsou uváděny (Lancaster 2005, s. 206) otisky bednění v kupolích

v následujících případech: Oktagon Domu Aurea, caldarium Velkých lázní v Tivoli, oktagon na Piazza
d’Oro v Tivoli, Tor de’Schiavi v Římě, Gordianův oktagon v Římě, „Chrám Minervy Medicy“ v Římě,
Helenino mauzoleum v Římě. Pouze v případě Domu Aurea byla prkna bednění uspořádána
horizontálně, v ostatních případech radiálně.
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stavbou kleneb a oblouků s velkým rozpětím, které mohl získat například při stavbě
mostu přes Dunaj u Debrecenu, nebo Trajánových trhů.56

Obrázek 9 Rekonstrukce raménátů bez centrální
věže pro Pantheon podle Viollet-le-Duca. Lancaster
2005, obr. 37.

Obrázek 10 Rekonstrukce ramenátů s centrální věží
pro Tor de´Schiavi. Rasch 1991, obr. 44.

Na hotovou formu bylo možné začít lít zdivo. Na rozdíl od moderního betonu,
který se lije jako hotová směs pojiva a kameniva, byla napřed rozložena caementa,
která byla následně zalita maltou. Nedůvěru stavebníků v nový materiál a
neznalost jeho možností dokládá fakt, že caementa byl a zejména
v klenbách z 2. a 1. stol. př. n. l. pokládána radiálně, jako klenáky.57 Později byla
caementa pokládána v horizontálních vrstvách., které jsou někdy odděleny pásy cihel,
které od sebe oddělují jednotlivé vrstvy pokládané najednou.
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Obrázek 11 Rekonstrukce bednění: 1. Hemisférická kupole - horizontálně, 2. Hemisférická kupole - radiálně,
3. Domus Aurea, 4.-5. Segmentové kupole, 6. Klášterní klenba, 7. Křížová klenba. Adaptováno z Lancaster
2005, obr. 32, 35, 38.

Obrázek 12 Sekce kupole Diokleciánova
mauzolea. Adaptováno z Wright 2005, obr. 169.

Obrázek 13 Uložení cihel v trompové kupoli.
Adaptováno z Arce 2007, fig. 8.
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Klenby z cihel a kamenů lze stavět i bez pevné formy. Stavbu valené klenby bez
bednění zvládla již architektura z nepálených cihel na předním východě – je nezbytné,
aby stály nejen dvě nosné zdi, ale i třetí zeď v čele budoucí klenby. Mezi ní a nosnými
zdmi byla vytvořena šikmá plocha, na kterou byla položena první řada cihel, které díky
svému sklonu nepotřebovaly žádnou oporu zdola.58 Způsob stavby kupole z cihel
s použitím minimální form y lze pozorovat na neobvyklé kupoli Diokleciánova
mauzolea ve Splitu. (Obrázek 12) Kupole je rozdělena do tří pásů, z nichž spodní
sestává z cihlových věnců uzavřených velkými oblouky, prostřední se skládá z cihel
skládaných do malých oblouků, které tvoří vzor podobný rybím šupinám. Nejvyšší
část kupole je vybudována opět z cihlových věnců. Stavba z uzavřených věnců, ať
již kamenných klenáků, nebo cihel, má tu výhodu, že každý věnec je po uzavření
samonosný a stavbu tak lze ukončit v jakékoliv výšce. Vzor rybích šupin, který mají
spodní dvě třetiny této kupole, připomíná sassánovskou technologii trompových kupolí,
které teoreticky ke stavbě nepotřebovaly formu.59 (Obrázek 13) Možný způsob zdění
menších cihlových kupolí ve věncích od ruky popisuje Příručka učňů zednických:
„Menší kruhové báně klenou se ve věncích od ruky a k dodržení správného tvaru slouží
dřevěná tyč, kloubovitě upevněná ve středobodu. Při zaklenování jest potřebí zatížiti
první klenák cihlou, na šňůře zavěšenou, aby se nepošinul; šňůra se uváže na
skobu zaraženou do zdi.“ 60 O takovém způsobu v antice opět nemáme zprávy, ale
vezmeme-li v potaz množství malých a plochých cihlových kupolí (s rozpětím v řádech
několika málo metrů), jaké se nacházejí například v podzemních prostorách
Diokleciánova paláce, znalost podobného způsobu stavby kupolí od ruky se mi zdá
možná. Proti takovému způsobu může mluvit přítomnost silné vrstvy malty, která by
v případě použití této metody byla pravděpodobně vytlačena ze spár. Způsob vyzdívání
sférických kupolí z cihel se, dle

mého

pozorování,

liší

od

způsobu

doporučovaného v relativně moderních příručkách. V těch se nepočítá s dělením
cihel na menší a vrcholovou část kupole je proto doporučováno uzavřít kamenným
58

Choisy 1899, s. 20 –21.

59

Arce 2007, s. 518 –519.

60

Starý 1940, s. 92.

32

věncem a prostor, kde by mohl vzniknout oculus, klenout „na rybinu“.61
V antických kupolích tento problém nenastává, protože cihly byly děleny na menší
části a velké prostory mezi nimi byly jednoduše vyplňovány maltou, jak lze dobře
pozorovat na malých kalotách v podzemí Diokleciánova paláce.

2.2.3 Oblouky, pásy, žebra
V rámci této práce je možné se zabývat obloukem jen jako konstrukčním
prvkem, geometrickým útvarem, který má schopnost roznášet a směrovat síly na něj
působící do svých podpěr. Vývoj oblouku má v této práci dva hlavní milníky, kterými
se budu zaobírat podrobněji. Prvním z nich je objev odlehčovacího oblouku a druhým
je technicky náročnější stavba oblouků mezi sloupy – obě tyto technologie měly pro
budoucí architekturu dalekosáhlé důsledky. Žebra v klenbách považuji za typ
odlehčovacího oblouku, ale přesto jim věnuji vlastní odstavec, kde pojednám o jejich
typech a významu v kupolích. Nejprve je ale nutné popsat statický rozdíl mezi
obloukem a architrávem.
Existují dva základní způsoby, jakými lze překlenout prostor mezi dvěma
podpěrami. Prvním z nich je architráv, a druhým je oblouk. Řecká a z počátku i římská
architektura znala nejprve především architrávové konstrukce, tedy rovný jednodílný
překlad mezi dvěma opěrami. Nevýhoda tohoto způsobu konstrukce je, že pokud rovný
prvek na dvou podpěrách zatížíme, bude docházet k deformaci architrávu. Nad
poškozeným architrávem pak dochází k poškození zdiva a vzniku přírodního oblouku
jako nejstabilnější formy. (Obrázek 14, Obrázek 15) Tohoto jevu si určitě všimli i
antičtí stavitelé a pokusili se ho napodobit. Nejprve z kamenných klenáků s postupem
technologie a důvěry v ní i z cihel a malty. Pokud architráv nahradíme obloukem
složeným z jednotlivých klenáků, nebo z caementicia, bude síla přenášena do stran a do
opěr. Za ideálních podmínek je takovou technologií možné překlenout neomezenou
vzdálenost, ve skutečnosti jsme však limitováni vlastnostmi materiálu, styčných ploch
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klenáků, jejich opotřebením atd. Oblouk pak může stát buď volně,62 nebo být vestavěn
do zdiva. V takovém případě se nazývá pás, nebo odlehčovací oblouk. Jedinou funkcí
takového prvku ve zdivu je odvádět působení sil mimo slabá místa, jako jsou otvory a
niky, do silných míst konstrukce. Jako takové mají velmi významnou funkci
v podpěrách kleneb, díky čemuž jsou v této práci zmiňovány. Pokud jsou takové
oblouky umístěny v klenbách, mohou mít více významů – zpevnění klenby, kontrola
působení sil, kontrola caementicia pomocí rozdělení na úseky.63

Obrázek 14 Schéma chování
architrávu při zatížení. Adaptováno
z Giuliani 2006, s. 72.

Obrázek 15 Schéma vzniku přírodního oblouku. Adaptováno
z Giuliani 2006, s. 72.

Počátky oblouku lze sledovat až do architektury z nepálených cihel v
Mezopotámii. V

62

řecké architektuře byly oblouky jednoznačně zastíněny

Za relativně volně stojící oblouky považuji například i čtyři masivní oblouky podpírající kupoli Hagia

Sofia v Istanbulu. Jsou sice součástí větší stavby a jejich vnitřní prostor je vyzděný, ale zdivo tam nemá,
alespoň teoreticky, žádný statický význam – kupole by mohla teoreticky spočívat jen na těchto
obloucích.
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architrávem, ale přesto známe několik exemplářů kamenných oblouků a kleneb,64
jejichž technologie se do Řecka mohla dostat z území dobytých Alexandrem Velikým.
V Itálii se oblouky objevují již v etruské architektuře,65 v Římě do 1. století př. n. l. pak
nacházely využití hlavně při stavbě mostů a bran. Kolem roku 80 př. n. l. pak nachází
oblouk své místo i v ostatních stavbách, z nichž lze uvést například amfiteátr
v Pompejích, nebo Tabularium v Římě (78 př. n. l.).66 V té době již zřejmě měli
stavitelé dostatečnou důvěru v caementicium, které bylo jinak používáno již od konce
3. století př. n. l.67 Podobný problém s důvěrou měli zřejmě i s oblouky z kamenných
klenáků, které byly z počátku předimenzované (zejména jejich výška), ale časem se
zmenšovaly. Přibližně v době stavby Tabularia přestává v této práci mít smysl sledovat
další samostatné oblouky, neboť technologie byla již příliš rozšířená. Jakkoliv si již
byli římští stavitelé jistí mechanickými vlastnostmi oblouku, architekti měli stále
problém oprostit se od tradičních řeckých řádů, a proto jsou ještě například v Colosseu
mohutné podpěry maskovány pomocí obkladů s pilastry. Toto odpoutání se od řeckých
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Oblouky a klenby se v řecké architektuře uplatnily zejména v užitkových stavbách. Boyd uvádí, že

žádné řecké klenby nelze datovat před konec 4. století př. n. l. Nejstarší valené klenby jsou použity
v makedonských hrobkách, mimo Makedonii jsou nejstaršími příklady brána v jižní dlouhé zdi spojující
Korint a Lechaion a čtyři valené klenby zakrývající cisterny v gymnasiu v Sikyonu. Další oblouky nebo
valené klenby se nacházejí v divadle v Eretrii, Ptolemaionu na Samothráké, v Apollonově chrámu
v Didymě, na tržišti v Alindě, eliptický oblouk nalezneme ve formě malého můstku na Rhodu, přímý
oblouk zase na věži v Sillyonu. Řada oblouků se nachází na Délu v „la citerne du théatre“. V opevnění
dále najdeme oblouky v Heraklei pod Latmem a v Oiniaidai. Řekové zvládli technologii navazování
valených kleneb k zaklenutí jiných než přímých prostor. Takové klenby můžeme pozorovat v Delfách
v podzemní exedře pod terasou Attala I. (chodba ve tvaru U), nebo v chodbě pod caveou divadla
v Alindě (tvar L). (Boyd 1978)
65

Etruskové znali a stavěli přečnělkové klenby. Nejstarší datovaný pravý oblouk, který se nachází

v bráně Falerii Novi (po 241 př. n. l.), byl postaven možná ještě etruskými staviteli, kteří měli s takovou
stavbou již zkušenosti. Domněnku, že nejstarší oblouky v Itálii by měly pocházet z 6. století př. n. l.,
Adam odmítá. (Adam 2005, s. 319-321.)
66

Seznam raných oblouků se nachází v Adam 2005, s. 328-329.

67

Adam 2005, s. 142.

35

řádů, které architekty svazovaly pravidly, která již často neodpovídala požadavkům
moderní architektury, je jedním z milníků, ke kterým římská architektura směřovala.68
Stavba přímého oblouku mezi sloupy, za účelem vytvoření falešného
architrávu, byla zvládnuta již v 1. století př. n. l. v kryptoportiku na Piazza Tani
v Tivoli, nebo v tzv. Ciceronově ville ve Formii.69 Pozdější příklad můžeme najít ve
Ville dei Sette Bassi, nebo v Hadriánově ville v Tivoli. Tam se nachází stavba
s dórským portikem, které se na venek jeví jako obyčejné architrávy mezi sloupy, ale
pod mramorovým obložením se skrývají cihlové přímé oblouky, které spočívají na
travertinových náběžnících umístěných na hlavice sloupů. Celá konstrukce byla
svázána průběžnými železnými tyčemi, které byly skryty pod obložením a které
zajišťovaly pevnost konstrukce, na kterou byla nakonec umístěna valená klenba
z caementicia s lehkými caementy.70 Ve 4. století se přestaly oblouky skrývat za
mramorové obklady, z původního architrávu zůstaly jen náběžníky umístěné na hlavice
sloupů a arkády začaly být používány běžně, ačkoliv nejstarší příklady arkád mezi
sloupy lze nalézt hned na několika místech v Pompejích.71 Velice známé jsou i arkády
lemující cestu ke kupoli, pravděpodobně audienčnímu sálu, v Diokleciánově paláci ve
Splitu.
Materiál žeber, respektive způsob jejich stavby, se lišil v průběhu doby a také
podle jejich umístění (použití) v rámci stavby. Zdá se, že pro typy římských žeber
neexistuje česká terminologie, proto musím zavést vlastní, založenou na překladu
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I.3.8b a na Via dei Sepolcri. Ze dvou dochovaných úseků téže arkády na Via dei Sepolcri je jeden
postavený celý z cihel a tedy pro nás nemá takový význam, ale druhý se skládá z kamenných sloupů, na
nich umístěných náběžníků a mezi nimi postavených caementiciových oblouků s lícováním z cihel.
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terminologie anglické.72 (Obrázek 16) Travertinová žebra (travertine ribs) jsou
jednoduché oblouky z travertinových klenáků. Žebříková žebra (ladder ribs) se skládají
ze dvou bočních vrstev zlomků bipedales, které jsou v určitých intervalech rozděleny
celými bipedales na jednotlivá pole, která jsou pak vyplněna caementiciem. Více
takových žeber vedle sebe, kde je pomocí bipedales spojena celá šířka žebra se nazývá
mřížkové žebro (lattice rib), protože cihly oddělující pole caementicia vytvářejí mřížku.
Poslední možností je silné žebro vybudované celé z bipedales (bipedales rib). Úkolem
těchto žeber je jednak zpevňovat klenbu, dělit ji na menší úseky a usměrňovat tlaky.

Obrázek 16 Typy žeber v Colosseu. Adaptováno z Lancaster 2005, obr. 67.

Obrázek 17 Systém žeber a pásů v latrině přistavěné
Trajánem k Caesarově foru. Lancaster 2005, obr.
78.

Obrázek 18 Systém žeber v podzemí Colossea.
Lancaster 2005, obr. 68.

Nejstarší žebra (travertinová) lze najít ve valené klenbě ve svatyni Hercula
Victora v Tivoli (1. století př. n. l.), další, možná nepůvodní, se objevují až v Neronově
Domu Aurea. Giuliani pozoruje přerušení budování žeber za Trajána a Hadriána a tento
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fakt dává do souvislosti s mimořádnou kvalitou používaného caementicia a
používáním lícování z cihel, 73 ale ve skutečnosti lze najít jen v Římě a okolí
nejméně 14 příkladů žeber z bipedales datovaných do vlády těchto dvou
císařů.74 Ze žeber a odlehčovacích oblouků byly vytvářeny celé systémy, které měly za
úkol roznášet sílu do předem stanovených míst. V podzemí Colossea tak jsou
travertinová žebra, do kterých byla pomocí cihlových odlehčovacích oblouků
roznášena tíha konstrukcí vyšších pater. (Obrázek 18) O něco mladší je latrína, kterou
nechal Traján dostavět k Caesarovu foru. (Obrázek 17) Ta byla postavena příčně na
pěti podlouhlých místnostech s valenou klenbou, do které byla na vhodných místech
umístěna cihlová žebra z bipedales. Na tyto klenby byla postavena samotná zeď latríny
s odlehčovacími oblouky umístěnými tak, že roznášely tíhu zdiva do žeber těchto
kleneb. Mezi jednotlivými oblouky byly travertinové náběžníky, 75 které měly největší
pevnost a sloužily tak stejně jako v dórském portiku Hadriánovy villy. Stavba
Trajánova fora, jejíž součástí mohla být i výstavba této latríny, byla svěřena
Appolodorovi z Damašku76, kterému je tradičně připisována i stavba Pantheonu, který
ve stěnách77 rovněž používá poměrně složitou síť odlehčovacích oblouků. Díky nim
bylo možné zdivo oslabit osmi exedrami a osmi dutinami, v půdoryse půlkruhovými,
které mají přístup zvenčí. I v případě Pantheonu jsou mezi nejspodnější odlehčovací
oblouky nad exedrami umístěny travertinové náběžníky, přesně nad sloupy, které
oddělují exedru od hlavního prostoru rotundy. (Obrázek 19)
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pokračování i výše v kupoli. (MacDonald 1982, s. 105)
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Žebra v kupolích jsou zejména fenoménem 4. století n. l., ale byla stavěna i
dříve, i když podstatně později než v klenbách78 a většinu z nich je možné klasifikovat
jako mřížková, s výjimkou některých úseků, které jsou žebříkové. Rasch79 i
Lancasterová80 ukazují rekonstrukce systémů žeber některých alespoň částečně
dochovaných kupolí. (Obrázek 20) Žebra v kupolích již neslouží jako prvky pro
roznášení sily, ale napomáhají díky svému vhodnému rozmístění rovnoměrnému
rozložení sil v kupoli.81 Lze pozorovat, že se často vyskytuje několik druhů žeber,
rekonstrukce kupole Agrippových lázní ukazuje, že nad podpěrami jsou širší mřížková
žebra (obsahující čtyři řady polí s caementiciem), z nichž vychází od jisté výšky
mřížková žebra poloviční šířky. Žebra poloviční šířky tvoří i kříž směřující ke
vchodům do zaklenuté místnosti, tedy do slabších míst. Žebra nemusí nezbytně
probíhat celou kupolí.82 Při studiu žeber v kupolích si nelze nepovšimnout, že na
některých místech řady horizontálně ložených bipedales procházejí celým obvodem
kupole, většinou ve více stupních. Ve spojení se žebry se tak vytvoří jakási síť polí,
která

mohla

sloužit

k oddělení

jednotlivých

fází

stavebních

prací.

Z fotogrammetrických průzkumů J.J. Rasche83 vyplývá, že v kupolích s radiálním
bedněním horizontální dělení cihlovými prstenci odpovídá délce jednotlivých prken.
Společně s vertikálním dělením pomocí žeber je tak vytvořena síť, která odděluje
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Portunova chrámu z 1. poloviny 3. století n. l. v Ostii. Z podobné doby pochází i kupole s mřížkovými
žebry v hrobce Calventiů. (Rasch 1991, s. 371)
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jednotlivé fáze prací. Lancasterová zároveň vyvozuje, že žebra mohla být, stejně jako
bednění, stavěna po částech, vždy až ve chvíli, kdy byla určitá horizontální sekce
zakončena položením vrstvy bipedales, na které si pak mohli řemeslníci stoupat při
budování dalšího úseku žeber, nebo pokládání bednění.84 V provinciální architektuře
mi žádné důkazy žeber v kupolích nejsou známy, v ravennské a byzantské
architektuře jsem pro období, kterým se tato práce zabývá, rovněž žádná žebra dosud
nenašel. Dokonce i v kupoli Hagia Sofia pocházejí žebra až z přestavby druhé kupole
na konci 10. století.
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Obrázek 19 Systém odhlečovacích oblouků ve zdivu Pantheonu. Lancaster 2005, obr. 80.

Obrázek 20 Systémy žeber v některých kupolích. Horní řada: "Chrám Minervy Medicy", Agrippovy lázně,
Planetárium v Diokleciánových lázních. Dolní řada: Helenino Mauzoleum, Tor de'Schiavi, Oktogonální hala
villy Gordiánů. Adaptováno z Lancaster 2005, obr. 94.

41

2.2.4 Amfory
Amfory byly v antickém světě používány pro stavbu střech dvojím způsobem. Za
prvé byly vkládány do kleneb a kupolí (případně i do zdiva), za druhé z nich
byly v ravennských a milánských stavbách stavěny nadezdívky kleneb.
Vkládání amfor do kleneb a kupolí je technika, která se poprvé objevuje za
Hadriána, ale přežila antiku a zprávy o ní a jejím používání máme i od renesančních
autorů. Nejčastěji přijímané vysvětlení, že amfory měly za úkol odlehčovat konstrukci,
pochází z Albertiho spisu De re aedificatoria z 15. století.85 Další možná vysvětlení
jsou, že amfory byly vkládány z čistě ekonomického důvodu úspory materiálu, nebo že
jimi vytvořené vzduchové (nebo dokonce vodní) kapsy měly mít pozitivní vliv na
tvrdnutí malty. Vitruvius píše o umístění bronzových nádob v divadlech, kvůli zlepšení
akustiky. Ale amfory by pro podobný účel byl y nevhodné a navíc Vitruvius
píše, že se nádoba nesmí dotýkat stěn.86 Hypotézu o odlehčování klenby lze částečně
vyvrátit prostým srovnáním hmotnosti kleneb při použití amfor a při použití lehkých
sopečných hornin. Lancasterová87 tak spočítala, že v případě Maxentiova circu, kde
bylo použito až 10 000 amfor Dressel 20 a 23 se hmotnost klenby díky nim snížila jen
o 1,43%. V případě, že by pro klenbu bylo použito místo tufu lionata tufu
gialla, hmotnost by se snížila o 6,95%, kombinace tufu gialla a sopečné strusky
by hmotnost snížila dokonce o 13,9%. Takový výpočet provedla i pro Helenino
mauzoleum, slavnou Tor Pignattara, která podle amfor dostala své moderní jméno.
(Obrázek 21, Obrázek 22) Snížení hmotnosti je pro amfory 1,33%, pro tufo giallo
4,14% a pro tufo giallo a strusku 8,26%. Snížení hmotnosti klenby je tedy při použití
amfor jen minimální. Na druhou stranu také provedla přepočet objemu amfor na objem
stavebního materiálu a došla k poměrně významnému závěru, že 6-10 000 amfor
Dressel 23 v Maxentiově circu znamenalo úsporu 1,25-2.08% caementicia, což ovšem
znamená 272-453m3 materiálu, to je přibližně 62-86 vozů vápna, 600-1000 vozů tufu a
359-595 vozů pucolánu. Celkové množství 1021-1681 vozů materiálu se může zdát
85
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Obrázek 21 Detail řezu kupolí Helenina
mauzolea. Adaptováno z Rasch 1991,
abb. 31.

Obrázek 23 Amfory Dr 20 a 23.
http://potsherd.net/atlas/Ware/DR20
[přístup 13.4.2013]

Obrázek 22 Uložení amfor Dr 23 mezi řady bipedales v kupoli
Helenina mauzolea. Lancaster 2005, obr. 47.

Obrázek 24 Uložení amfor Dr 23 v kupoli "chrámu Minervy
Medicy". Adaptováno z Lancaster 2005, obr. 57.

v celkovém objemu stavebního materiálu jako mizivé množství, ale v rámci úspory
času a lidské práce jde o nezanedbatelné číslo. Lancasterová také poukazuje na fakt, že
amfory nejsou v celé délce valené klenby pod hledištěm, takže je možné, že jejich
použití určovala skupina řemeslníků, která na daném úseku pracovala. Proti použití
jako odlehčení zdiva hovoří i jejich časté používání v plecích klenby, nejčastěji
poměrně nízko nad patou klenby, tedy v místě, které bylo naopak záměrně zatěžováno
použitím těžších caement nebo vnějších prstenců. Záměr odlehčení je na druhou stranu
poměrně zřejmý například v „Chrámu Minervy Medicy“, kde jsou amfory umístěny
v plecích kupole nad okny. (Obrázek 24) Počet použitých amfor se většinou pohyboval
v řádu desítek a stovek, případ Maxentiova circu je ojedinělý.
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V některých milánských a ravennských stavbách 5. století byly nalezeny amfory na
rubu kleneb, kde tvořily nadezdívku, respektive plochu, na kterou byly kladeny střešní
tašky. V martyriu při bazilice San Simplicciano z počátku 5. století se nacházely nad
valenou klenbou nejméně dvě vzájemně pravoúhlé vrstvy těsně naskládaných amfor, na
něž byly opět pokládány tašky. Jejich přesný počet a typy nejsou známy, ale počet je
odhadován v rádu stovek a typy podle publikovaných náčrtků na Tripolitana 3,
Africana 2, Keay 25 a Keay 26.88 Další dva příklady jsou v kaplích San Ippolito a San
Aquilino při San Lorenzo Maggiore. V San Ippolito byly nalezeny nad rubem klenby
čtyři amfory, typy Keay 35, Africana 2 a Keay 62, v San Aquilino byly vyskládány nad
kupolí tak, aby mohly sloužit jako lůžko pro střešní tašky. Fragmenty některých amfor
s kusy malty, které pravděpodobně pocházejí z této konstrukce, jsou z typů Africana 1,
Africana 2, Keay 25, Keay 26 a další jsou neidentifikovatelné, ale původem
z východního Středomoří. Některé z amfor z komplexu San Lorenzo Maggiore mají
tituli picti, které napovídají, že sloužily jako obal pro potraviny, které se dostaly do
města jako součást nějaké církevní zásobovací akce. Amfory byly dvakrát použity ke
svému původnímu účelu, než byly nakonec zabudovány do stavby této kaple, původně
ovšem zřejmě mauzolea.89 Stejné použití, tedy vytvoření šikmého povrchu pro střešní
tašky, mají amfory i v Ravenně, konkrétně v mauzoleu Gally Placidie90 (Keay 26) a
ariánského baptisteria, ovšem mnohem méně pravidelně a není přesně znám jejich typ.
Přímo v klenbách byly používány téměř výhradně amfory typu Dressel 20 a o něco
menší Dressel 23 (Obrázek 23) a to nejenom v Římě – byly nalezeny i v římském zdivu
baziliky sv. Gereona v Kolíně nad Rýnem. K nim se přidávají ojedinělé exempláře,
například Almagro 51c (3. - 5. století, portugalská provenience) v Maxentiově bazilice
a Africana 1 (3. – poč. 4. stol. n. l.) v Casa di Giulio Romano na úpatí Capitolu.91
Amfory Dressel 20 a 23 byly v Římě velice běžné, protože se v nich dopravoval olej
z provincie Baetica, vyráběny pak byly v údolí Guadalquiviru. Monte Testacio
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obsahuje přibližně 80% amfor typu Dressel 20. Většina ostatních zmiňovaných amfor
sloužila k přepravě oleje ze severní Afriky. Amfory k přepravě oleje nemohly být tak
snadno vymývány a znovu používány a proto byly snadno dostupným a velice
početným materiálem pro použití na stavbách.

2.2.5 Zatížení kupole
V případě hemisférické kupole se tlak jí vyvíjený rozkládá rovnoměrně
po obvodu a ve hmotě kupole působí ještě síla, kterou Birnbaum nazývá výstižně
roztlak a která zapříčiňuje vertikální praskliny. (Obrázek 26) V případě klášterních a
segmentových kleneb se tento roztlak koncentruje do žeber, která spočívají nad
mohutnější podpěrou. Caementicium, podobně jako moderní betony, má poměrně
vysokou pevnost v tlaku, ale jen velmi malou v tahu. Tato vlastnost je dnes
eliminována použitím železobetonu, ale jak jsem již napsal, Římané nevyvinuli žádné
podobné spojení kovových tyčí a caementicia a proti nežádoucímu působení sil tak
museli bojovat jinými způsoby – vhodným rozmístěním kleneb i opěrných zdí a
vhodným zatížením klenby, například pomocí souvislých prstenců, jednotlivých
podpěr, ale i díky rozdílné síle kupole v různé výšce. Římské kupole z caementicia, ale
i z cihel, mají obecně odlišný tvar z exteriéru a interiéru. Z vnějšku bývaly
caementiciové a cihlové kupole často nevýrazné, případně zcela skryté pod šikmými
střechami, jako v případě pozdně antických staveb v Milánu a Ravenně, nebo
v případě Diokleciánova mauzolea ve Splitu. To mohlo souviset s celkovým pojetím
architektury, ale zároveň nelze opomenout statický význam nerovnoměrného zatížení,
které díky tomu vzniká. Východořímské kupole se pravděpodobně od západořímských
lišily a tyčily se zdánlivě bez opor do výšky, tak jako můžeme pozorovat na pozdějším
Skalním Dómu v Jeruzalémě. To bylo možné díky tomu, že měly protáhlý tvar
řetězovky, a byly stavěny často zřejmě ze dřeva, nebo i z caementicia, které nemuselo
mít pro stavbu kupolí o malém průměru žádné zvláštní vlastnosti, jaké by získalo díky
použití pucolánu. Ačkoliv se dlouho předpokládalo, že římské caementicium má
kvality monolitu, není to pravda a římští architekti s tímto faktem počítali.92 Vnitřní
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průběh sil v hemisférické kupoli se mění přibližně v 52° (měřeno od vrcholu) z tlaku na
tah a praskliny se proto snadněji vytvářejí právě do této výšky. 93 (Obrázek 25)
Praskliny mohou vznikat jak v důsledku působení sil v rámci kupole, tak v důsledku
pohybu podpěr. Takto lze vysvětlit relativně velké praskliny, normálně skryté pod
omítkou, které zdokumentoval ve 30. letech 20. století A. Terenzio v Pantheonu a které
se zastavují přibližně v úrovni přibližně 57° šířky.

Obrázek 25 Změna průběhu vnitřních sil v
caementiciové kupoli. Adaptováno z Lancaster 2005,
obr. 123.

Obrázek 26 Deformace polokupole s prasklinami.
Adaptováno z Lancaster 2005, obr. 124.

První pokus o stabilizaci kupole pomocí bočních podpěr se nachází v „chrámu
Merkura“ v Baiae94, nejstarší římské kupoli monumentálních rozměrů. (Obrázek 29) K
ní byly lokální podpěry pravděpodobně přidány až po jejím dokončení a jsou umístěny
zdánlivě nahodile, ovšem při bližším pohledu lze pozorovat, že jsou umístěny nad
silnými nosnými zdmi. Ze západní strany je pak kupole zapřena proti kopci schodištěm,
které sloužilo k přístupu na rub kupole. Dalším vývojovým stupněm bylo systematické
podepření, respektive zatížení, kupole oktogonu v Neronově Domu Aurea. (Obrázek
28) Tato obsahuje několik nových a možná unikátních technických řešení, která si
vyžádalo samo zadání a umístění klenuté prostory v rámci okolních místností, o
kterých pojednám níže. Podepřena je osmi pylony, v průřezu trojúhelníkovými, které
93
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probíhají do větší výšky, než je výška kupole, ke kterým je pak podobnými
trojúhelníkovými prvky připojena samotná hmota kupole. Tyto prvky jsou umístěny ve
vrcholech osmiúhelníku, který tvoří pateční čáru kupole.95 Zatížení souvislým
caementiciovým pásem se vyskytuje poprvé asi u polokupole Trajánových trhů.
(Obrázek 27) I zde, podobně jako u „chrámu Merkura“, byl tento pás přidán až po
dokončení polokupole. Přístupové schodiště je pak umístěno v rubu samotné
polokupole.96

Obrázek 27 Zatěžovací prstenec polokupole Trajánových trhů. Lancaster 2005, obr. 126.

Obrázek 28 Schéma opěr (černé
trojúhelníky) kupole v Domu Aurea.
Adaptováno z Ball 2003, obr. 71.

95

Ball 2003, s. 207 – 212.

96

Lancaster 2000, s. 767.

Obrázek 29 Podepření kupole "chrámu Merkura" v Baiae.
Lancaster 2005, obr. 128.
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Plně vyvinutý systém zatěžovacích prstenců se pak nachází na Pantheonu.
(Obrázek 30) Tam jich je sedm, caementa v nich obsažená jsou stejná, jako
v odpovídající výšce kupole, a sahají do výšky přibližně 45° od paty kupole. Přístupové
schodiště je opět na rubu kupole. Mark a Hutchinson vytvořili počítačový statický
model, v němž pomocí metody konečných prvků analyzovali skutečný stav i
hypotetické situace.97 Model provedli pro samostatnou kupoli o konstantní síle 1,5m98,
další pak provedli pro kupoli, která začíná v koruně opěrné zdi, která nepokračuje výše,
třetí pak pro kupoli, jejíž opěrná zeď pokračuje do stejné výšky, jako ve skutečném
Pantheonu. Do úplného modelu pak započítali i vnější prstence a skutečné hmotnosti
materiálu, který se v jednotlivých stupních konstrukce nachází. Nejzajímavějším
výsledkem tohoto modelu je fakt, že odebrání prstenců z nepopraskané kupole ve
skutečnosti snížilo napětí v kupoli o 20% a pozitivní efekt mají prstence tedy až
v případě popraskané kupole. Domnívají se proto, že je možné, že praskliny se v kupoli
objevily již krátce po dokončení (což dokládají kolkovanými cihlami z jejich výplně),
díky působení počasí a pohybu opěrných zdí. Prstence byly přidány až následně,
společně s bronzovou střešní krytinou. U jiných, pozdějších, staveb, například „chrámu
Minervy Medicy“, se setkáváme s vnějšími prstenci také, ale řezy, které publikoval
Rasch, ukazují, že prstence, vzájemně oddělené vrstvami bipedales, které probíhají skrz
celou sílu kupole, musely být stavěny současně se zbytkem kupole. (Obrázek 31)
V raně byzantské architektuře, kterou zde bude reprezentovat především Hagia
Sofia v Istanbulu, nebyly již používány prstence, ale menší postranní podpěry, mezi
nimiž byla okna. V případě Hagia Sofie se můžeme jen dohadovat, neboť její první
kupole se relativně záhy zřítila a současná pochází z doby, která již není předmětem
této práce. Na rekonstrukci navrhované Taylorem99, zobrazené na Obrázek 40, se
obrovská kalota vypíná nad nízkým tamburem, ve kterém bylo pravděpodobně čtyřicet
oken, jako dnes, mezi nimiž byly malé opěry, které měly částečně usměrňovat dolů
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Mark – Hutchinson 1986.
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Síla kupole Pantheonu nad vnějšími prstenci je 1,5 m.

99

Taylor 1996.
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tlak, který kalota vyvíjela téměř úplně do stran. Byly pravděpodobně značně
poddimenzované a svůj úkol neplnily příliš dobře.

Obrázek 30 Řez kupolí Pantheonu. Adaptováno z MacDonald
1982, obr. 105.
Obrázek 31 Řez kupolí "chrámu Minervy
Medicy". Adaptováno z Rasch 1991, obr. 20.

Římská technologie byla z velké části empirická a k výpočtu, jakým se
prokázala kontraproduktivita prstenců v nepopraskané kupoli, neměli stavitelé
matematický aparát. Myslím si proto, že na prstence se dívali jako na obecné opatření,
které je možné použít, pokud si architekt nebyl příliš jistý pevností konstrukce.
Sekundární význam těchto prstenců je, jak již bylo řečeno, že vytvářejí platformy, na
kterých se mohli dělníci pohybovat. O zdánlivé nelogičnosti vkládání amfor do
nejnižšího z prstenců Helenina mauzolea jsem pojednal již ve stati o amforách,
stejně jako o pozdním zvyku ukládání amfor nad rub klenby, kde mohly jen stěží
sloužit jako dostatečné zatížení.
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2.2.6 Trompy, pendentivy
V této podkapitole se budu zabývat metodami, které římští a byzantští architekti
používali, aby dokázali stavět sférické kupole nad čtvercovými a mnohoúhelníkovými
půdorysy. Problém převedení čtverce na mnohoúhelník, respektive kruh, museli řešit
stavitelé již dávno před Římany.
Kónickou přečnělkovou klenbu nad čtvercovou komorou lze najít v etruských
tholech Tomba di Pozzo all’Abate (Obrázek 32) a Tomba del Diavolino ve Vetulonii
(obě ze 7. století př. n. l.), nebo v blíže nespecifikovaném skytském tholu v Kerči.
(Obrázek 33) V těchto případech je čtvercová pohřební komora zaklenuta kónickou
přečnělkovou klenbou, která je na zdi navázána plynuleji, pomocí několika vrstev
překladů.100
Nejjednodušší varianta je stavba prosté klášterní klenby, ale již v Domu Aurea je
kupole, jejíž pateční čára tvoří mnohoúhelník, ale ve výšce se žebra klášterní klenby
zahlazují a kupole se stává sférickou. (Obrázek 34) Žebro klášterní klenby, které se při
přechodu k hemisférickému tvaru ztrácí, jak lze pozorovat na Obrázek 34. Takové
řešení není příliš elegantní a zřejmě se jedná o experiment. Mnohoúhelníky byly
později převáděny na kruh plynule, například několik řadami cihel nebo kamenů
(Obrázek

35), případně mohla být

hemisférická

kupole postavena i

nad

mnohoúhelníkem a ostré přechody mohly být zahlazeny silnou vrstvou malty.

100

Fink 1958, obr. 1-9.
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Obrázek 32 Tomba di Pozzo all’Abate. Fink 1958, obr. 2.

Obrázek 33 Královská hrobka v Kerči. Fink 1958, obr. 1.
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Obrázek 34 Řez sekcí kupole Domu Aurea.
Adaptováno z Ball 2003, obr. 73.

Obrázek 35 Přechod osmiúhelníku a kruhu řešený
vrstvami cihel a kvádrů. Adaptováno z fotografie
uživatele MM212,
http://http://members.virtualtourist.com/m/p/m/22d891/
[přístup 13.4.2013]

Druhou možností je stavba české placky, tedy kupole, jejíž pateční čára je
opsaná čtverci, na nějž je umístěna. Její nejranější použití je prokázáno již v hrobce
Elia Callista (Obrázek 36), známé spíše jako Sedia del Diavolo, v Římě, z poloviny 2.
stol. n. l.101, ale Rivoira nachází pozůstatky cípů již v Domu Augustana, kde sice
možná pochází až z Domitiánovy přestavby,102 ale i tak by držely prvenství. Někdy je
ovšem obtížné rozeznat cípy od rohů křížové klenby, jejíž žebro bylo často kvůli
101

http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/sepolcro_di_elio_callisto

[přístup 3.11.2012]
102

Rivoira 1910, s. 30 – 31.
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hrubosti caement zdůrazňováno až omítkou. Další pak nachází například v hrobce
Torraccio della Cecchina na Via Nomentana, kterou datuje do konce 2. století.

Obrázek 36 Hrobka Elia Callista v Římě. Adaptováno z
http://http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/sepolcro_di_elio_callisto#
[přístup 13. 4. 2013]

Pokud osamostatníme cípy takové kupole, získáme sférické trojúhelníky, zvané
pendentivy, které díky svému tvaru mají schopnost plynule zakončit polygonální
prostor kruhem, na který lze postavit skutečnou sférickou kupoli. Zatímco starší české
placky byly budovány ještě z caementicia, pendentivy jsou již většinou budovány
z horizontálních řad cihel – první pendentivy v monumentální architektuře podpírají
kupoli Hagia Sofia v Istanbulu (Obrázek 37), ačkoliv v některých menších stavbách
byly experimenty s pendentivy ještě starší.
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Obrázek 37 Monumentální cihlové pendentivy nesoucí kupoli Hagia Sofia v Istanbulu. Foto autor.

Poslední možností je použití trompů, které mohou nabývat více forem a
byl y používány ve východních provinciích. Nejjednodušší, i když ne nejstarší,
formu lze pozorovat v raně byzantském kostele sv. Michaela v Kara Dag.103 (Obrázek
38) Jeho zdi i klenby jsou postaveny z kamenných bloků a čtverec je převeden na
osmiúhelník prostými kamennými překlady umístěnými přes rohy čtverce. Podobné,
ale starší řešení se nalézá v kalybé v Umm Iz-Zeetunu, datované pomocí nápisů do
roku 282 n. l. Tam jsou na takovém jednoduchém překladu další dvě řady kamenných
bloků, které lépe aproximují kružnici. Na nich pak byla caementiciová kupole. Takové
řešení rozhodně není elegantní a ve své době bylo technicky i esteticky překonáno,
nicméně tato elegantnější řešení se v převážně kamenné architektuře Sýrie neujala.
Trompy mohou být provedeny jako malé kónické klenbičky vložené do rohů místnosti,

103

Fink 1958, obr. 35.
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tak jak se nám zachovaly v sassánovské nebo arménské architektuře104 a jak jsou
známé i z pozdější evropské architektury. (Obrázek 39)

Obrázek 38 Kamenný překlad pod kupolí
kostela sv. Michaela v Kara Dag. Fink 1958,
obr. 36.

Obrázek 39 Dva z typů trompů. Lipanská 1998, s. 38.

Mezi kupoli a prostor, který překlenuje, může být vložen tambur. Ten může
nabývat jednak půdorysu prostory pod ním (například ve stavbách podobných
mauzoleu Gally Placidie je to forma čtverce, Obrázek 42), přičemž přechod mezi tímto
tvarem a kupolí se odehrává nahoře, nebo může tento přechod pomocí trompů nebo
pendentivů uskutečněn v patě tamburu, který pak již má kruhovou, nebo polygonální
formu. Nejstarší tambury jsem nalezl v hrobce La Conocchia (počátek 1. století n. l.)
v Capui.105 (Obrázek 41), ale nevylučuji nalezení dalších při bližším zkoumání
funerální architektury. Se vznikem křesťanské architektury bylo zřejmě vhodné, ať již
z architektonického nebo symbolického důvodu, kupoli, která ležela na průsečíku
okolních prostor, vyvýšit nad úroveň ostatních stropů. V případě staveb jako Hagia
Sofia stačil nízký tambur (Obrázek 40), možná proto, že interiér je vertikálně členěn

104
105

Arce 2007, s. 520 – 521. Trompy v paláci v Sarvistanu a Firuzabádu, oba ze 3. století.
http://cir.campania.beniculturali.it/archeocapuavetere/percorso/schede/capua-antica-la-

conocchia?page=3 [přístup 5.12.2012]
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galerií, takže pro běžného návštěvníka kostela je kupole stejně mnohem výše, než
okolní stropy. Pro jiné stavby, jako například již zmiňované mauzoleum Gally Placidie,
bylo třeba centrální kupoli zvýšit více.

Obrázek 40 Taylorova rekonstrukce první kupole v Hagia Sofia a nízkým tamburem. Taylor 1996, obr. 5.

Obrázek 42 Mauzoleum Gally Placidie v Ravenně. Deliyannis 2010,
obr. 15.
Obrázek 41 Mauzoleum "La
Conocchia" v Capui. Ward-Perkins
1981, obr. 100.
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2 Kupolové stavby
Typy budov, ve kterých byly kupole používány, jsem roztřídil do kategorií hrobka,
lázně, villa (kde se ovšem většinou jedná o součást soukromých lázní), pohanský
chrám, křesťanská svatyně. Několik exemplářů, jako například kupole zastřešující níže
zmíněné castellum aquae v Pompejích, řadím do kategorie veřejná stavba.
V následujících odstavcích zmíním některé významnější kupolové stavby, jejichž
kupole se většinou alespoň částečně dochovaly, přičemž budu přihlížet nejen k jejich
chronologii, ale i typu stavby. Při hledání kupolových staveb jsem narazil na velké
množství drobnějších staveb, např. hrobek, baptisterií a menších kostelů, k nimž jsem
nebyl zatím schopen dohledat bližší informace, ani ověřit jejich současný stav, nebo
původnost kupole. Z těchto důvodů je zde neuvádím. Na diskuzi nad datací není v této
práci prostor, a proto se často vyhýbám dataci přesnější, než na století, respektive vládu
konkrétního císaře.
Kupole se v římské architektuře objevují v 1. století př. n. l. v podobě kuželů, které
zastřešovaly laconica v některých lázních v Neapolském zálivu. První výskyt
caementiciových

předchůdců

hemisférických

kupolí

je

spojen

s oblastí

neapolského zálivu z několika důvodů. Za prvé je to díky snadné dostupnosti
stavebního materiálu, včetně pozzolany a za druhé je možné, že římští architekti byli
ovlivněni architekty řeckými, jejichž práci mohli vidět již od 3. století př. n. l. i
v sicilské Morgantině, jejíž severní lázně byly podle výzkumu Sandry Lucore106
zaklenuty valenými klenbami a dokonce i kupolí postavenou z tubulů. Ty nebyly
skládány do vodorovných pásů, nebo spirály, ale byly z nich vytvořeny vertikální
oblouky různé velikosti, složené vedle sebe. (Obrázek 43) Klášterní klenba nad
tepidáriem se čtvercovým půdorysem se objevila dále v Hispánii, v lázních v Cabrera
de Mar z poloviny 2. století př. n. l.. Sem se myšlenka zaklenutí lázeňských místností
mohla dostat společně s místními žoldáky, kteří Morgantinu v roce 211 okupovali.
Použití kupole v lázních tedy nebylo zřejmě čistě římskou inovací, ačkoliv s vhodnou
kompozicí místností tak, aby kupole vynikala, museli zpočátku zápasit. Stavba
106

Lucore 2009.
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kupolemi zaklenutých místností v lázních bylo jistě spíše praktickým řešením, za nímž
v této rané době ještě neviděli žádnou náboženskou symboliku. Vitruvius
doporučuje107, aby laconica byla stavěna okrouhlá, aby se účinek páry i plamene šířil
stejnoměrně od středu po celé ploše prostoru. Střecha má být klenutá a uprostřed má
být ponechán oculus, ze kterého se spouštěl kovový poklop, kterým bylo možné
regulovat teplotu. Přesto nepíše o přesnějším tvaru klenby, která je ve skutečnosti
někdy kónická a někdy skutečně kupolová. Takové použití zřejmě vychází z praxe,
protože tvar kupole měly hrnčířské pece. Jedna z nich, o průměru 1,15 m, postavená ze
vzájemně

propojených

keramických

nádob,

byla

nalezena

v Pompejích.108

V Pompejích jsem nenalezl žádnou hemisférickou kupoli, kruhové místnosti v lázních
byly zastřešeny kuželovou střechou. To se týká laconica, později přestavěného na
frigidarium, ve Stabijských lázních109, frigidaria lázní na foru110, i frigidaria
nedokončených centrálních lázní.111 (Obrázek 45) Oproti tomu v Herculaneu, jak
v lázních na foru, tak v předměstských lázních112, je klenba zaoblenější, i když stále
nemá tvar hemisféry. V Pompejích přece ale lze nalézt jednu caementiciovou
hemisférickou kupoli o průměru 5,7m, v ryze technické stavbě, kterou je castellum
aquae poblíž Vesuvské brány. (Obrázek 44) Tato budova nese některé významné znaky
římské architektury - z vnějšku vypadá jako prostá krychle, ale vnitřní prostor je
kruhový a zaklenutý hemisférickou caementiciovou kupolí, která se ovšem navenek
nijak neukazuje.
Již v době Augustově vznikla první monumentální kupole tzv. chrámu Merkura
v Baiae. (Obrázek 46, Obrázek 47) Jedná se o součást lázeňského komplexu, kupole má
průměr 21,55 m a v jejím vrcholu je oculus o průměru 3,65 m. Byla zbudována

107

Vitruvius, V,10,5.

108

Lucore 2009, s. 55.

109

Eschebach 1979, s. 11.

110

Koloski-Ostrow 2007, obr. 15.3.

111

Koloski-Ostrow 2007, s. 253. V půdorysu lze pozorovat kruhovou místnost, ale její zastřešení nelze

odvozovat.
112

Koloski-Ostrow 2007, s. 243 – 246.
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z caementicia, jehož poměrně pečlivě opracovaná caementa byla pečlivě uložena
radiálně, jako jednotlivé klenáky, ne v horizontálních vrstvách, jak bylo zvykem
později. Systém dodatečného podepření kupole jsem již popsal v kapitole o zatížení
kupolí. Při stavbě tzv. chrámu Merkura získali stavebníci a architekti mnoho
zkušeností, které pak mohli využívat dále. Systém nesouvislého podepření z vnějšku,
stavba velkého oculu, přizpůsobení zdiva, rozmístění a klenutí okolních místností, které
působily také jako součást opěrného systému kupole, to vše jsou inovace, které byly
zavedeny v průběhu předchozího století.

Obrázek 43 Rekonstrukce kupole severních lázní v
Morgantině. http://2.bp.blogspot.com/7nNdvhQtaMY/TWG0vuQQgQI/AAAAAAAAAZU/
917imgEj_BU/s320/drawing%2Bof%2Bdome.jpg
[Přístup 25.6.2013]

Obrázek 44 Castellum aquae v Pompejích. Foto
autor.
Obrázek 45 Kuželová střecha frigidária ve
Stabijských lázních. Eschebach 1979, obr. 8a.
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Obrázek 46 Tzv. chrám Merkura v Baiae, exteriér. Foto autor.

Obrázek 47 Tzv. chrám Merkura v
Baiae, interiér. Foto autor.

Nepochybně kupolové místnosti lze, poměrně nečekaně, nalézt v paláci Heroda
Velikého v Jerichu.113 Jedna z nich je součástí palácových lázní, druhá zastřešovala
samostatný pavilon na druhém břehu řeky. Obě zřejmě byly caementiciové a podpíralo
je zdivo vybudované technikou opus reticulatum.
Za vlády císaře Nerona mluvíme o římské architektonické revoluci, ve které
kupole hrály významnou roli, protože umožňovaly zastřešit monumentální centrální
haly. Vlajkonošem architektonické revoluce byl Domus Aurea. (Obrázek 48) Jeho
originální kupole nad osmiúhelníkem je popsána již výše a podle mých znalostí není
podobná technologie stavby dochována nikde jinde. Tato originální technologie, která
obnášela složitý systém bednění a ramenátů zajišťující přechod osmihranu ke kulové
úseči, ale i řešení osvětlení okolních místností zapuštěním kupole do okolní stavby, je
popsána podrobněji v předchozích kapitolách. Dosud

113

Ward-Perkins 1981, s. 310.
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Obrázek 48 Oktogon v Domu Aurea. Escrig 2006, obr.
2.14a.
Obrázek 49 Kupole v Domu Flavia. Escrig 2006,
obr. 2.18.

jsem však nezmínil odvážnou teorii Davida Hemsolla114. Nad oktogonálním tricliniem
si nepředstavuje kupoli se štukovou a freskovou výzdobou, ale ke stěnám
kupole připevněnou kovovou konstrukci, na které byla napnuta látka. Zakrývala tak
nedokonalý tvar kupole, díky proudění vzduchu se mohla vlnit, čímž vytvářela
zajímavý efekt a zároveň bylo možné zdobnou látku snadno vyměnit. Na oculu
pak měla stát sloupová stavbička zastřešená kupolí. Drážku na vnější straně věnce
oculu pak považuje za vodící drážku, po které bylo možné touto nástavbou otáčet.
Celkový vzhled průčelí Domu Aurea v tomto místě přirovnává mj. k průčelí tzv.
Pokladnice v Petře. Symbolický i praktický význam oblouku a kupole v monumentální
architektuře poznal i Domicián ve státních halách Domu Flavia. Jeho obdélné místnosti
nebyly vhodné pro zaklenutí kupolí a pro zděnou klenbu měly, alespoň pro svou dobu,
příliš velké rozpětí115, ale již Vitruvius popisuje metodu zavěšení falešné klenby na
rovné trámy116. Tato metoda zavěšování falešných kleneb pod rovný strop byla, zdá se,
114
115

Hemsoll 1989.
MacDonald 1980, s. 56-69. Otázka zastřešení oficiálních hal Domu Flavia není dořešena a dělí

badatele na ty, kteří zastávají variantu s dřevěnými krovy a na ty, kteří si, mj. kvůli dostavěným bočním
podpěrám zdiva, představují haly zaklenuté caementiciovými klenbami. (Meiggs 1983)
116

Vitruvius, VII, 2, 3.
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poměrně běžná a výsledný vizuální efekt byl pochopitelný stejně, jako kdyby císař
seděl pod kupolí. Naopak v přízemí soukromé

část

Domu

Augustana,

dokončeného v roce 92, se nacházely dvě oktogonální místnosti, které byly
zaklenuté klášterní klenbou, která je rekonstruována s oculem.117 (Obrázek 49)
Přípravná fáze obrovského Hadriánova architektonického rozvoje nastala za
Trajána. Technologie systému odlehčovacích oblouků v konstrukci latríny, která byla
součástí jeho přestavby Fora Iulia, je již zmiňována v kapitole o žebrech a obloucích.
Při stavbě Trajánových trhů byla použita polokupole z vnějšku zatížená souvislým
caementiciovým pásem. Jak systém oblouků, tak několik takových pásů pak tvoří
unikátní konstrukci Hadriánovy přestavby Pantheonu, o kterém bylo rovněž již dost
napsáno jak z hlediska materiálů, tak z hlediska technologií, v předchozích.
Při stavbě své villy v Tivoli Hadrián používal kupole poměrně hojně. V malých
lázních se, kromě obyčejné osmiboké klášterní klenby, nacházela v místnosti J kupole
nad oktogonem, jehož každá druhá strana je konvexní. (Obrázek 50) Další kupole byla
nepochybně nad vstupní oktogonální halou Piazza d´Oro, na jehož opačném konci se
nachází velký tetrakonch. Ten byl kdysi nesprávně rekonstruován s kupolí, pak se
dřevěnou střechou, která je mnohem pravděpodobnější, i když o jejím tvaru je možné
diskutovat. Často se rekonstruuje i jako nezastřešená místnost a Hemsoll přidává mezi
možnosti rekonstrukce i textilní zastřešení. V Serapeu se pak nachází velká segmentová
polokupole Canopu, která do té doby nemá v architektuře obdoby. Další velká kupole
se nachází v lázních s Heliocaminem – tam zastřešovala sudatio a nese stopy po
kotvách, které nesly snížený podhled.118 V lázeňském prostředí stavby kupolí pokračují
a do druhého století jsou datovány i přístavby lázeňského komplexu v Baiae, tradičně
zvané chrám Diany (Obrázek 52) a chrám Venuše. Kupole tzv. chrámu Venuše
(Obrázek

51)

byla

podle

Ward-Perkinse

segmentová.119

Na

půdorysu

antoninovských lázní na foru v Ostii lze pozorovat oktagonální místnost, která mohla

117

Ward-Perkins 1981, s. 104.

118

Giuliani 2006, s. 96.

119

Ward-Perkins 1981, s. 168.

62

díky své jižní orientaci sloužit jako Heliocaminus.120 Pak se vyvstává otázka, zda měla
tato místnost caementiciovou kupoli, která by z jižní strany musela být podepřena poměrně chatrnou
konstrukcí, jež by umožňovala umístění dostatečně velkých oken, kterými by slunce
místnost vyhřívalo.

Obrázek 50 Klenba místnosti J v Malých lázních v Tivoli. MacDonald - Boyd 1980, obr. 16.

Obrázek 51 Tzv. chrám Venuše v Baiae. Foto autor.

Obrázek 52 Tzv. chrám Diany v Baiae. Foto autor.

120

Ward-Perkins, obr. 80A.

63

Významnou památkou s kupolemi, datovanou do konce 2. nebo začátku 3. století,
jsou Lovecké lázně v Leptis Magně.121 (Obrázek 53) Dvě oktagonální haly, jedna
z nich identifikovaná jako tepidarium, druhá pravděpodobně jako vstupní hala, jsou
zastřešeny osmibokými klášterními klenbami s osmi poměrně malými okénky ve
spodní části.122 Je nutné poznamenat, že odhalené ruby kleneb, jaké vidíme právě
například v Loveckých lázních, byly zřejmě poměrně běžné. Přesto, že kupole
v lázeňské architektuře nejsou vzácné, daleko více se uplatnila křížová klenba, která
roznášela sílu do podpěr ve svých rozích, bylo ji možné snadněji zastřešit a zejména
umožňuje vybudování velkých oken pod bočními oblouky, což radikálně zlepšilo
osvětlení klenuté místnosti.123 Velmi významnou stavbou jsou Západní lázně v Gerase,
kde je kamenná kupole s malým oculem nad čtvercovou místností – již ve třetí čtvrtině
2. století se tedy setkáváme s ideou pendentivy, které jsou provedeny poměrně hrubě
z kamenných bloků, ale které jsou jinak obecně přijímané jako byzantský vynález.
(Obrázek 54) Značně unikátní půdorys mají Antoninovské lázně v Kartágu (Obrázek
55), kde se jistě kupole nacházely nad sedmi oktagonálními halami.124 Další zajímavá
kupole v lázeňském kontextu této doby se nachází v Pise v budově tradičně zvané
Bagni di Nerone. Tato stavba, která je rovněž datována do 2. století, má
caementiciovou kupoli nad oktogonem, která má značně netradičně 8 poměrně
velkých oken s cihlovým ostěním ve vyšších partiích plecí a oculus. Na závěr
musím zmínit kupoli Agrippových lázní. Ta se podle názvu někdy řadí do 1. století, ale
ve skutečnosti se jedná, na základě kolku cihly a stavební technologie se systémem
žeber, o výsledek Severovské přestavby.125 Ve funerální architektuře druhého století se
121

Ward-Perkins 1981, s. 384.

122

Ward-Perkins 1981, s. 382 – 383.

123

MacDonald 1982, s. 165.

124

Ward-Perkins 1981, obr. 266.

125

Agrippovy lázně Ball (Ball 2003) v jedné ze závěrečných esejí své monografie o Domu Aurea dává

do přímé spojitosti s první kupolí v Baiae a chronologicky ji umísťuje jako jejího pokračovatele, ještě
před Domus Aurea. Připouštím, že je možné, aby Agrippovy lázně v Římě měly kupoli, která by mohla
symbolizovat novou císařskou moc a pokrok, ale rozhodně není možné, aby to byla stejná kupole se
složitým systémem žeber, jejíž zbytky lze pozorovat dnes. Ball si všímá neobratného uskupení místností
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rovněž objevují jedny z nejstarších tzv. českých placek.126 Na nejstarší příklady tohoto
typu kupole jsem narazil v hrobce Caeteniů na Via Appia a v hrobce Elia Callistia,
zvané též Sedia del Diavolo (Obrázek 36), kde jsou kupole lépe dochované - obě
pocházejí ze 2. století. Ve funerální architektuře, kde by měly být kupole podle
symboliky posvátného příbytku předků časté, se objevují samozřejmě i kupole
hemisférické, například v mauzoleu Ummidie Quadratilly v Casinu, které pochází z 1.
století n. l. Mauzoleum má tvar kříže a v jeho středu se nachází kupole z kamenných
bloků.127 Další dvě hrobky s hemisférickou kupolí se nacházejí v Capui (La Conocchia,
Obrázek 41) a Santa Maria Capua Ve tere (Le Carceri Vecchie) – obě
rovněž z 2. století. Hrobka s kupolí vzhledem nápadně podobnou Pantheonu se
nachází v Tivoli a patřila Claudiovi Liberaliovi.128 (Obrázek 56) Tuto hrobku bych
právě na základě této podobnosti datoval do 2. století, kdy již byl Pantheon
dokončen, ovšem přesnost této datace je nutné ověřit. Zmínku si jistě zaslouží i
unikátní velmi hrubá kamenná kupole z velkých bloků v oblouku Marca Aurelia
v Tripolisu.

v jejím okolí, což považuje za důkaz neobratného zasazení centrální místnosti do ustáleného schématu,
ale dle mého názoru se může stejně tak jednat i o poněkud uspěchanou přestavbu. Je nutné připustit i
možnost, že půdorys lázní se při přestavbě nezměnil a kupole byla při přestavbě jen nahrazena jinou,
modernější.
126

Použití termínu česká placka mi v antickém kontextu nepřipadá příliš vhodné.

127

Gros 2001, obr. 512.

128

Gros 2001, obr. 456. V textu nejsou uvedeny podrobnosti, ale z kresby se zdá, že stěny jsou

z kamenných bloků, na nich je vrstva cihel, ve které jsou malá okénka a na ní leží kupole s kazetami,
která je ovšem viditelná pouze zevnitř, protože z vnějšku tvoří caementiciový blok válec.
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Obrázek 53 Lovecké lázně v Leptis Magně. WardPerkins 1981, obr. 251.

Obrázek 54 Kupole Západních lázní v Gerase.
Ward-Perkins 1981, obr. 218.

Obrázek 55 Antoninovské lázně v Kartágu. Ward-Perkins 1981, obr. 266.

Obrázek 56 Hrobka Claudia Liberalia v Tivoli. Gros 2001, obr. 456.
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Po většinu 3. století je stavitelství poznamenáno krizí impéria. I přesto je z této
doby dochováno několik mimořádně zajímavých kupolí. Caracalla mezi lety 212 a 216
nechal postavit v Římě gigantické veřejné lázně, jejichž apodyterium bylo zaklenuto
kupolí o průměru 35 m, zbudovanou z tubulů – technologie, jaká se nám dochovala ze
starších římských kleneb, zejména v severní Africe, ale jedná se o první (a jednu
z mála) monumentálních kupolí, které byly tímto způsobem zbudovány.
Drobné kupolové stavbičky – kalybé se začaly objevovat v Sýrii, v Umm IzZetunu, na lokalitě Shakka, v Il-Haiyatu. (Obrázek 57) Rekonstrukce těchto staveb je
poměrně obtížná, protože se vychází z popisu francouzského cestovatele de Vogüého,
který stavby viděl v lepším stavu v 19. století.129 Podle jeho kreseb se nejednalo o
hemisférické kupole, ale o kamenné vyšší kupole ve tvaru vosího hnízda.

Obrázek 57 Rekonstrukce kalybé v Umm Iz-Zetúnu a Il Hiyatu. Segal 2001, obr. 2, 4.

V Ostii byl zbudován Pantheon po vzoru římského, ale o jeho kupoli bohužel
nemůžeme říci takřka nic kromě toho, že byla pravděpodobně z caementicia a
měla průměr přibližně 18m. Při Trajánově přístavu byl rovněž vybudován tzv.

129

Segal 2001.
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Portunův chrám, ve skutečnosti hrobka, jejíž zdivo se dochovalo do dostatečné výšky,
aby bylo možné pozorovat alespoň patu kupole a na ní část systému žeber.130
V tuniském městě Thenae se nacházejí lázně s poměrně unikátním půdorysem.
(Obrázek 59) V centru se nachází kruhové frigidarium, to je ze čtyř stran podepřeno
místnostmi s valenými klenbami a do prostoru mezi těmito místnostmi jsou
zasazené čtyři menší kruhové místnosti, nepochybně také s kupolemi.131 Jedná se o
velmi zajímavý architektonický experiment, který má možná paralelu v lázních villy
Silin u Leptis Magny, které mají celé kruhový půdorys, s frigidariem ve středu.
(Obrázek 58) Frigidárium je dnes zastřešeno kupolí, ale její původnost se mi nepodařilo
ověřit. Podobně kurózní je i přístavek tzv. „Chrámu Venuše“ v Baiae. Tam má ústřední
místnost tvar tetrakonchu, který má mezi svými rameny vložené menší kruhové
místnosti zastřešené kupolemi. Samotný tetrakonch byl pravděpodobně zastřešen
segmentovou kupolí, stejně jako samotný „chrám Venuše“.

Obrázek 58 Půdorys lázní villy Silin. Picard
1985, obr. 1.

Obrázek 59 Lázně v Thenae. Ward-Perkins, obr. 252.

Ze 3. století pochází i vatikánská rotunda, původně zřejmě mauzoleum, které bylo
strženo až v 18. století. Z druhé poloviny 3. století pochází kupole v Gordiánově ville
(mauzoleum a Tor de´Schiavi) a Galienovo mauzoleum.
130

Rasch 1991, tab. 3, Kleinbauer 2006, s. 138.

131

Ward-Perkins 1981, s. 384.
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Další významné a dobře dochované kupolové stavby pocházejí až z doby císaře
Diokleciána. Jedná se o jeho lázně v Římě a o soubor kupolí v jeho paláci ve Splitu.
S Diokleciánem rovněž přichází obrovská změna v technologii – kupole jsou daleko
častěji stavěny z cihel, což byl pravděpodobně odraz obnovené prosperity říše. Ze dvou
centrálních oktogonálních místností, které stály v rozích obvodové zdi Diokleciánova
lázeňského komplexu, se jedna dochovala, a to jako kostel San Bernardo alle Terme.
Jeho kupole má průměr asi 22 metrů a je zdobená osmiúhelníkovými kazetami. Druhá
dochovaná centrální místnost, na které lze naopak pozorovat uložení cihel, při stavbě
kupole sloužila jako zastřešení sudatia a od 20. let 20. století jako planetárium.
V Diokleciánově paláci ve Splitu jsem nalezl kupolí pět. Dvě z těchto kupolí jsou
součástí komplexu podzemních místností, které pravděpodobně kopírovaly půdorys
zaniklých staveb nad zemí. Jsou poměrně malé a ploché, zbudované z cihel se silnou
vrstvou malty mezi nimi. Jejich řemeslné provedení je spíše účelové než dekorativní.
(Obrázek 61) Stejně tak je velmi hrubá a plochá caementiciová kupole v podzemí
Diokleciánova mauzolea. Naopak dvě dochované nadzemní kupole, tj. cihlová
v nadzemní části mauzolea a kupole z cihel a kamenných bloků nad vstupní halou do
paláce (Obrázek 60), jsou poměrně dobře dochované; kupole v mauzoleu procházela
v roce 2012 rekonstrukcí. O originálním, a v podstatě unikátním, způsobu konstrukce
kupole mauzolea z cihel jsem se již zmiňoval výše, v kapitole o cihlách (Obrázek 12).

Obrázek 60 Kupole haly Diokleciánova paláce ve
Splitu. Foto autor.

Obrázek 61 Jedna z kupolí v podzemí Diokleciánova
paláce ve Splitu. Foto autor.
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Čtvrté století bylo poznamenáno neustále sílící pozicí křesťanství, které mělo
velký vliv i na vývoj architektury, neboť se začaly vytvářet a ustalovat nové typy
křesťanských staveb, které převzaly symbolický význam kupole jako nebeské klenby
označující významné místo. Z počátku pokračovala funerální tradice, jejímž dokladem
jsou například Galeriovo mauzoleum v Soluni (Obrázek 63), mauzolea Romulovo,
Helenino a Constantino v Římě (Obrázek 62) a mauzoleum v Centcelles u Tarragony
(Obrázek 64).132 Kupole Galeriova mauzolea je specifická tím, že její spodní část má
strmější zakřivení, než část horní - tak bylo možné spodní část stavět s minimální
podpěrnou konstrukcí.133 Jako mauzoleum byla původně zřejmě zbudována i kaple sv.
Aquilina při bazilice San Lorenzo v Milánu. Samotná bazilika zřejmě původně kupoli
neměla a její centrální prostor byl zastřešen křížovou klenbou.134 Kupole se objevují i
v katakombách, i když jen tesané ve skále. Známe je například na některých ze skupiny
architektonických cubicul v katakombách San Callisto.135

Objevuje se nový typ

půdorysu, centrální stavba s kruhem sloupů uvnitř. V mauzoleu Constantinovy dcery
Constantie je tento kruh tvořen dvanácti páry sloupů, které nesou arkádu, na níž
spočívá tambur nesoucí kupoli. Z vnější strany pak arkádu podpírá kruhová valená
klenba ambulatoria. Ze čtvrtého století také pochází původní rotunda chrámu Božího
Hrobu v Jeruzalémě, která byla původně jistě zakryta kamennou, nebo dřevěnou
kupolí.136
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Remolà Vallverdú 2006.

133

Ward-Perkins 1981, s. 454.

134

Escrig 2006, s. 34.

135

Nicholai – Bisconti – Mazzoleni 2002, s. 42.

136

Kleinabauer 2006, s. 129.
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Obrázek 62 Mauzoleum Santa Costanza.
Giovannoni 1925, obr. 9.

Obrázek 63 Galeriovo mauzoleum v Soluni. Jackson 1913,
obr. 16.

Obrázek 64 Půdorys villy v Centcelles u Tarragony. Remola Vallverdú 2006, obr. 3.

Další dvě významné památky, jejichž původní účel ovšem není znám, jsou tzv.
chrám Minervy Medicy v Římě a tzv. Tempio della Tosse v Tivoli. Tyto dvě stavby
spojuje fakt, že jejich kupole jsou ještě postaveny z caementicia. Takzvaný chrám
Minervy Medicy z první poloviny 4. století n. l. jsem již několikrát zmiňoval výše.
(Obrázek 65) Jednalo se pravděpodobně i nymfeum, při jehož stavbě architekt využil
prakticky všechny známé pokročilé stavební technologie, aby vytvořil monumentální
kupolovou stavbu, jejíž stěny tvoří dekagon o průměru 23,9 m. V jeho kupoli najdeme
oculus, systém žeber, asi 40 amfor Dressel 20 i několik zatěžovacích stupňů. Samotné
zdi této stavby byly díky tomu velice minimalisticky pojaté. Jedná se vlastně o devět
apsid a vstupní vestibul, z nichž vychází de facto tambur s velkými okny. Takové
řešení je poměrně odvážné. Navíc architekt tak věřil svému řešení, že kupoli nese zdivo
pouze 2,6 m silné. Bohužel tento odvážný plán nevyšel a zřejmě nedlouho po
dokončení bylo nutné přistavět dvě mohutné externí apsidy, které celou konstrukci
dodávají stabilitu. Tempio della Tosse je centrální kupolová stavba o průměru 12,33 m,
která se dochovala díky tomu, že byla v raném středověku vysvěcena na kostel – z této
71

doby se dochovaly dokonce i části fresek, které zdobily kupoli, nicméně o původním
účelu této stavby se mi nepodařilo nic vypátrat.

Obrázek 65 Tzv. chrám Minervy Medicy v Římě. Černě je původní stavba, šrafovaně pozdější přístavby.
Ward-Perkins 1981, obr. 296.

Ze 4. století jsem nalezl tři kupole z lázeňských kontextů. První je kupole v Jižních
lázních v Bosře a druhá kupole zřejmě zdobila Bacuccovy lázně poblíž Viterba. Kupole
v Bosře se z dostupných fotografií jeví jako caementiciová, což je pro tuto oblast v této
době poměrně neobvyklé. (Obrázek 66) Třetím exemplářem je kupole frigidaria
lázní v honosné ville v Piazza Armerině. Ta se bohužel nedochovala, ale při
výzkumu interiéru frigidaria v 50. letech i při výzkumu jeho vnějšího okolí z roku 2007
byla nalezena vrstva tubulů, pravděpodobně právě z destrukce kupole a
polokupolí.137 (Obrázek 67) Je to další příklad výlučnosti a exkluzivity používání
tubulů pro nejnákladnější projekty.
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Obrázek 66 Pozůstatek kupole apodyteria Jižních lázní v Bosře.
http://www.mouhassan.com/bosra/pages/baths.htm [přístup
25.6.2013]

Obrázek 67 Destrukce kupole lázní villy Piazza
Armerina. Pensabene et al. 2009, obr. 13.

Do 5. století lze datovat tři ravennské monumenty. Jedná se o tzv. Mauzoleum
Gally Placidie (Obrázek 42), Ariánské baptisterium a Neonovo baptisterium.
Mauzoleum Gally Placidie je malá stavba ve tvaru kříže, v jehož středu se na
hranolovém tamburu nachází česká placka, která má na rubu vyskládané amfory, na
nichž leží střešní krytina.138 Neonovo bastiterium je datováno již do přelomu 4. a 5.
století a nachází se v něm rovněž hemisférická kupole nad osmiúhelníkem.
V Ariánském baptisteriu ze samého konce 5. století se nachází rovněž hemisférická
kupole nad osmiúhelníkem. Její přechod na kruh je zdařile maskován silnou vrstvou
omítky, tvořící osm jakýchsi falešných pendentivů.

138

Mauskopf Deliyanis 2010, s. 76.

73

Na konci 5. století se na východě objevil nový typ stavby, který se udržel ve
východní křesťanské architektuře dodnes a převzala jej do jisté míry i
architektura muslimská. Jedná se o kupolovou baziliku , jejíž základní formu
tvoří trojlodní bazilika, kterou čtyři pylony dělí na devět čtvercových polí

- na

půdorysu lze jasně vidět průnik tradiční římské baziliky s centrální kupolovou
stavbou.139 Nad těmito pylony je na hranolovém nebo válcovém tamburu umístěna
kupole, pod jejíž patou bývá v tamburu umístěna řada oken, které zajišťují osvětlení
kupole i prostoru pod ní.
6. století v rámci této práce znamená prakticky poslední etapu stavitelství kupolí,
které sice pokračuje, zejména ve východní architektuře, takřka nepřerušeně dodnes, ale
kupole již nejsou tak originální a technicky zajímavé. Je rovněž velmi obtížné pro velké
množství různých východních kupolových staveb vypátrat bližší informace.
V křesťanské architektuře se v návaznosti na původní římský funerální kontext
vyvinulo několik typů martyrií, často kupolových, kde byly uloženy ostatky světců.
Kupolová bazilika se stala na východě takřka normou. V západní části říše lze mluvit
jen o několika památkách, zatímco ve Východořímské říši se stavitelství kupolí nad
náboženskými stavbami velice rozmohlo, i když dochovaných památek není mnoho,
protože kupole byly velmi často stavěny ze dřeva. V Ravenně se nachází hned dvě
unikátní kupolové památky. Jednak je to bazilika San Vitale v Ravenně, jehož
kupole o průměru 15,7m je další z nemnoha římských kupolí postavených z tubulů.
(Obrázek 68) Druhou unikátní památkou je Theodorichovo mauzoleum, zastřešené
unikátní kupolí, kterou tvoří vápencový monolit o průměru deset metrů. Během
Justiniánovy vlády na východě bylo postaveno mnoho kupolových staveb. Dvě
nejvýznamnější jsou v Konstantinopoli a jedná se o chrám sv. Sergia a
Bakcha, známý kvůli své podobnosti spíše jako Malá Hagia Sofia, a samotná Hagia
Sofia. Rovněž byl vybudován chrám Hagia Eirene, který byl plánovaný zřejmě jen
s jednou kupolí, ale během stavby byly požadavky změněny a před hlavní kupoli byla
přidána ještě druhá, s unikátní eliptickou základnou. Chrám sv. Sergia a Bakcha je
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přímým vzorem pro Hagia Sofia a přibližně současníkem San Vitale. Není jasné, zda se
tyto dvě stavby mohly navzájem přímo ovlivňovat a pokud ano, tak v jakém pořadí.
Kupole je zajímavá tím, že se jedná o jedinou dochovanou segmentovou kupoli.
(Obrázek 69) Poslední velkou stavbou postavenou v římské tradici je Hagia Sofia.
Stavba je pro pozdější architekturu tak významná, že si i zde jistě zaslouží samostatný
odstavec.

Obrázek 68 Tubuli kupole baziliky San Vitale v
Ravenně. Escrig 2006, obr. 2.18.

Obrázek 69 Vrstevnicový obraz kupole kostela sv. Sergia
a Bakcha. Escrig 2006, obr. 3.7.

Chrám byl zbudován architekty Isidorem z Milétu a Anthemiem z Trallu za
pouhých pět let mezi lety 532-537 na místě tří předchozích zničených bazilik téhož
zasvěcení. Má půdorys kupolové baziliky o rozměrech 82,3 m x 73,2 m s centrální,
téměř hemisférickou kupolí s vrcholem ve výšce 55,6 m nad podlahou a s původním
rozpětím 100 byzantských stop, tedy přibližně 31 metrů. Díky mnoha opravám a
pohybu stavby dnes nemá kupole půdorys kruhový, ale elipsovitý o osách 31,24 a
30,86 m. Tambur je perforován čtyřiceti okny a vycházejí z něj žebra, která slouží jako
podpora kupole, která je zbudována z cihel a malty, již ne s pravým pucolánem, ale
s náhradou v podobě drcených cihel140. Tato kupole je podepřena čtyřmi mohutnými
kamennými pylony, na kterých se nacházejí čtyři cihlové nosné oblouky, na které
navazuje pomocí cihlových pendentivů. Z východní a západní strany tlačí na konstrukci
dvě polokupole, které jsou dále z boku podepřeny dalšími menšími polokupolemi. Díky
140
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působení této konstrukce je zatížení ve východním a západním směru dobře
kompenzováno. (Obrázek 70) Absence podobného systému na severní a jižní straně,
kde je nahrazen mohutnými pylony spojenými s hlavními nosnými oblouky, způsobuje
vychylování stavby v těchto směrech. Již Isidor mladší zesílil severní a jižní nosné
oblouky, protože t y se po zatížení původní plochou kupolí vychýlil y a
z centrálního čtverce se stal obdélník, což také ovlivnilo stabilitu kupole. Tato místa
byla částečně zajištěna dostavbou pyramidoi, ale T. Jackson141. při zběžném statickém
průzkumu v roce 1910 pozoruje poměrně značné vychýlení sloupů i zdiva v severní a
jižní části stavby Boční lodě jsou zaklenuty křížovými klenbami a jejich sloupy nesou
galerii. Nad galeriemi jsou hlavní nosné oblouky vyzděny a toto zdivo je perforováno
dvanácti poměrně velkými okny na každé straně. Tato okna tvoří společně se
čt yřiceti okny v tamburu kupole a okny v tamburech polokupolí hlavní
prostředek osvětlení interiéru. Současná kupole ale není původní - ta se zřítila při
zemětřesení v roce 558. Stavbou nové kupole byl pověřen synovec Isidora z Milétu,
Isidor mladší. Co lze ovšem říci o původní kupoli? Procopius píše, že
kupole se jeví, že nespočívá na zdivu, ale že zakrývá prostor jako zlatá poklička
zavěšená z nebes142. Díky mnoha oknům v tamburu je možné, že v kombinaci se zlatou
mozaikou pokrývající vnitřní plochu kupole skutečně vypadala, že se vznáší nad
zdivem. R. Mainstone navrhoval plochou kupoli, která se zvedala jen asi 8,5 m nad
římsou, tambur byl pozorovatelný pouze z vnějšku a osvětlení zajišťovala okna
umístěná tak, že zvenčí se nacházela v nízkém tamburu a zevnitř byla přímo
v zakřivené části kupole. Proti této dodnes uznávané teorii ploché kupole, tzv. kaloty,
stojí teorie K. J. Conanta143, který si kupoli představuje v průřezu jako trojbodový
oblouk, tedy oblouk, který ve svém průběhu mění své zakřivení, přičemž u základny by
bylo stoupání mnohem strmější než u vrcholu. Taková konstrukce by ovšem trpěla
nevhodným působením tlaku na vrcholovou část kupole, která by popraskala a následně
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se zřítila. Mainstonovu teorii doplňuje R. Taylor144 o tambur, kterému přisuzuje výšku
3 metry a kupoli pak výšku 8,5 m nad vrcholem tamburu, který měl zevnitř zřejmě
svislé stěny. Čím je kupole mělčí, tím větší tlaky působí do stran. Popraskání a zřícení
lze předejít za prvé použitím zpevňovacích žeber a za druhé umístěním odpovídajících
podpěr právě do prostoru mezi okny v tamburu. Tyto podpěry se nacházejí i na nové
kupoli, ale v původní musely být mnohem mohutnější. Přesto se kupole při zemětřesení
v roce 558 zřítila a přestavbou byl pověřen, jak jsem již zmiňoval, Isidor mladší, jehož
nová kupole je o 6 metrů vyšší. Znovuzasvěcení proběhlo v roce 562. Chrám poté
vyhořel v roce 859 a v roce 869 ho postihlo další zemětřesení, při kterém se zřítila
jedna z polokupolí. Další zemětřesení přišlo v roce 989, kdy se zřítil západní oblouk
podpírající hlavní kupoli a tím pádem i západní část kupole. Zprávu o architektovi,
který prováděl opravu kupole a zajištění stavby, nedochoval žádný byzantský pramen,
ale arménský kronikář Stepanos Taronec píše, že v době zemětřesení v Konstantinopoli
pobýval arménský architekt Trdat, který vyřešil problém rekonstrukce kupole, se kterou
si řečtí architekti nevěděli rady.145 Oprava oblouku a zřícené části kupole trvala šest let
a chrám byl znovu otevřen v roce 994. V současné době se stále více projevují boční
tlaky vyvíjené kupolí a jejich následky lze pozorovat například na praskliných ve
stropech a šikmosti některých sloupů. (Obrázek 71)

Obrázek 70 Schéma roznášení tlaků v klenbách
Hagia Sofia. Mainstone 1975, obr. 12.11.
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Obrázek 71 Vychýlený sloup následkem tlaku
kupole. Foto autor.
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Hagia Sofia nebyla jediným dílem Anthemia s Isidorem. Ti byli pověřeni
například i přestavbou původní Konstantinovy baziliky Svatých Apoštolů (Obrázek
72), která mimo jiné byla místem Konstantinova posledního odpočinku. Ta se bohužel
nedochovala, protože v roce 1461 uvolnila místo pro mešitu Fatih. Dochovaly se
alespoň zobrazení této stavby, která do architektury přinesla nový typ. Kupole
spočívající na čtyřech obloucích nebyla už jen jednou ze součástí stavby, ale stala se
přímo jejím modulem. Bazilika ve tvaru kříže pak sestávala z minimálně pěti takových
kupolových modulů a byly stavěny i větší, jako například bazilika sv. Jana v Efesu.
(Obrázek 73) Tento typicky východní typ baziliky pak našel později ve středověku
několik následovníků i v západní Evropě, například v podobě baziliky sv. Marka
v Benátkách, nebo baziliky sv. Petra v Angoulême.146
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Obrázek 72 Rekonstrukce půdorysu baziliky sv.
Apoštolů v Konstantinopoli. Escrig 2006, obr. 3.42.
Obrázek 73 Půdorys baziliky sv. Jana v Efesu. Escrig
2006, obr. 3.43.

V 6. století velmi vzkvétala křesťanská komunita i v Sýrii. Zde se nacházelo
poměrně velké množství baptisterií, martyrií, pamětních bazilik a kostelů, které se často
rekonstruují s vyšší, zašpičatělou kupolí. Takový tvar kupole, který potřebuje
minimální formu, je typický pro tuto oblast a můžeme ho pozorovat například již na
reliéfu syrské vesnice ze Sinacheribova paláce v Ninive.147 Je zajímavé, že stavitelství
kupolí se ujalo právě v Sýrii, v oblasti, která je na vhodný trvanlivý stavební materiál
chudá. Je třeba si uvědomit, že dřevěné kupole, ač je archeologicky prakticky nelze
doložit, byly zřejmě velmi běžné. Dřevo totiž bylo v antické Sýrii poměrně snadno
dostupné ze severu, snadno se zpracovává, má přiměřenou trvanlivost a kupole z něj
postavená nepotřebuje tak masivní podpůrnou konstrukci, což z něj dělá ideální
147
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materiál pro stavby kupolí jak na některých stavbách s nižším rozpočtem, tak na
monumentálních stavbách, které by ovšem caementiciovou nebo kamennou kupoli
neunesly. Unikátem je kostel v Kasr ibn Wardanu, kde lze pozorovat dochovanou část
kupole zbudované z cihel. Je to jediná cihlová kupole z této doby a oblasti a
pravděpodobně souvisí s blízkou polohou jedné z nemnoha cihelen. Další cihlovou
kupoli ze 6. století na samém východě říše jsem nalezl v klášteře Mor Gabriel
v dnešním východním Turecku. Zde se nachází oktagonální místnost zaklenutá
cihlovou kupolí, zvanou Theodořin dóm (o) Jméno dostala podle Theodory, manželky
Justiniána I. Oculus kupole se nachází 17 m nad zemí, v nižších partiích jsou dvě řady
kapes pro lešení, respektive ukotvení ramenátů při stavbě vrcholu. Pod patou kupole je
kamenná zeď proložena dvěma cihlovými pásy a zajišťuje tak plynulý přechod od
osmiúhelníkového ke kruhovému půdorysu.148
Ačkoliv je tato práce časově omezena až 7. stoletím, nepodařilo se mi najít
žádnou římskou, respektive byzantskou kupoli, jejíž vznik by do této doby mohl být
s jistotou položen.
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3 Závěr
Římské monumentální kupole jsou jedním z triumfů antické techniky.
Základními stavebními kameny této empirické technologie jsou za prvé vhodné využití
dostupných stavebních materiálů, za druhé intuitivní pochopení některých statických
principů, za třetí velká míra standardizace stavebního materiálu (například cihel) a za
čtvrté ekonomické myšlení při organizaci stavby. Na aktuálních a lokálních trendech ve
stavitelství se podepisovala ekonomická i politická situace, nicméně stavitelé zůstávali
stále věrní těmto základním principům.
Používání různých stavebních materiálů souvisí nutně s jejich lokální
dostupností a cenou. Nad menšími svatyněmi a hrobkami mohly vznikat kupole
z kamenů a malty prakticky kdekoliv. Kamenné kupole z otesaných klenáků byly spíše
výjimkou, protože taková kupole musela spočívat na zbytečně mohutných zdech a její
stabilita byla ohrožena sebemenším zemětřesením. Oproti tomu se v oblastech, které si
dnes představujeme jako suché a bez stromů, například v Sýrii, zřejmě velice
uplatňovaly dřevěné kupole, které byly lehké a snadné na stavbu. Počátky používání
cihel jako stavebního materiálu do monumentálních i běžných kupolí menších rozměru
souvisí mimo jiné s nově obnovenou prosperitou reorganizovaných cihelen za vlády
císaře Diokleciána. Kromě jejich relativně snadné dostupnosti prakticky kdekoliv
v impériu měly cihly výhodu i v tom, že bylo možné začít experimentovat i se
zmenšováním plochy bednění potřebného pro stavbu kupole.
Intuitivní pochopení statických principů dokládá vynález odlehčovacích
oblouků a jejich systémů, stavění systémů kleneb, které se vzájemně podpírají a
v neposlední řadě stavění zatěžovacích prstenců, nebo jiných způsobů zatížení nižších
partií kupole. Jak stavitelé postupně pochopili, jak mocný nástroj v těchto prvcích mají,
pokoušeli se o optimalizaci stavby – o co nejtenčí zdivo s co nejmenším množstvím
externích podpěr. Za vrchol této snahy považuji tzv. chrám Minervy Medicy, při jehož
stavbě ovšem Římané svoji empirickou technologii přecenili a po dokončení museli
stavbu dodatečně stabilizovat přístavbou dvou bočních apsidových staveb. Od počátku.
století se ale zdá, že průkopnická fáze kupolí velkého rozpětí, které v sobě nesly
zmíněné technické inovace, skončila. Stavitelé již zřejmě znali své možnosti, stavební
81

projekty již nejsou, po stránce kupolí, tak ambiciózní a bylo tak možné vystačit
s prostou cihlovou kupolí bez zvláštních pomocných prvků.
Standardizace

stavebního

materiálu

souvisí

s ekonomickým

myšlením.

Standardní cihly umožnily velkovýrobu a stavitelé se tak mohli spolehnout na přísun
kvalitního stavebního materiálu v obrovském množství. Toto odvětví ovšem bylo
poměrně citlivé na politické výkyvy a tak se lišila jak kvalita, tak množství.
Nadprodukce cihel se projevila například jejich pokládáním na líc kleneb, úpadek
produkce se na pozdně římských a raně byzantských stavbách projevuje nejednotnými
rozměry a velkými vrstvami malty, které někdy byly stejně silné jako cihly samy.
Ekonomické myšlení při postupu prací lze pozorovat na příkladu dělení budoucí kupole
„na mřížku“ pomocí žeber a horizontálních pásů.
Odkaz římského stavitelství žil na východě dál, protože místní římskou,
respektive byzantskou architekturu přejali Umájovci a dále ji rozvíjeli do větší
dekorativnosti pomocí rozvíjení stávajícího tvarosloví a zavádění nového. Římské
monumenty přečkaly zkoušku času a staly se inspirací i pro architekty osmanské
a zdrojem fascinace a inspirace pro architekty evropské renesance. Podle mého názoru
se ovšem již nikomu až do 19. století nepodařilo udělat v architektuře takovou revoluci,
jaká proběhla v Římě.
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