
1. Značilnosti prostorskih zasnov za Stari Egipt, Grčijo in Rim? 

Egipt: 

 zasnova vzdolž ene osi (življenjski pomen Nila), osna simetrija, 

 ena zelo dolga glavna ulica, ki je vodila v preročišče, namenjena procesijam, 

 statični prostor, ni pretirane razgibanosti, 

 podolgovati kompleksi piramid in pripadajočih objektov, 

 gosta razporeditev stebrov, 

 osrednji prostor piramide grobnica z majhno prostornino v primerjavi s celoto, 

namenoma težko dostopna. 

Grčija: 

 helenska Grčija: izkustvena zasnova, helenizem: matematični red, 

 črpanje idej zasnove iz mikenske kulture (megaron), 

 vzdolžni in središčni tip templja, 

 razporeditev stebrov po obodu – kolonade, 

 orientacija templja proti vzhodu, da ga obsije sonce, 

 poudarek na estetiki z zunanje strani, 

 zasnova mesta z akropolo (sakralni center) in agoro (posvetni center). 

Rim: 

 dinamika, osna simetrija, pravokotna zasnova mest z disciplinirano ureditvijo ulic, 

 pritličja večstanovanjskih insul namenjena lokalom, nadstropja bivanju, 

 dolge kolonade stebrov, 

 ovalna/krožna zasnova amfiteatrov, 

 multifunkcionalen forum z razgibanim simetričnim tlorisom (pravokotni, krožni). 
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2. Značilnosti prostorskih zasnov za Gotiko, Renesanso in Barok? 

Gotika: 

 zasnova gradov: obzidje, znotraj glavni obrambni stolp (najvišji del), vrata na višini z 

rampo, ob stolpu kapela, hlevi, 

 navznoter in kvišku (k nebesom) kipeč sakralni prostor, 

 kvaziskeletna sakralna zasnova, veliko slopov, stebrov, obokov, 

 različne zasnove samostanov različnih redov (kartuzijani – vsak menih svoj prostor, 

drugi redovi skupna zbirališča). 

Renesansa: 

 človek in njegovo bivanje sta bistvo prostora, ne več sakralne ikone, 

 središčni tlorisi, vrnitev k osnovnim geometrijam (krog, kocka) iz antike, vrnitev 

kupole, 

 rimska stebrišča, 

 matematično pravilen formuliran prostor. 

 longitudinalni tloris. 

Barok: 

 dinamičen, simetrično urejen prostor organskih oblik, 

 poudarjeni volumni, 

 vtis približevanja in odmikanja, neskončno povezan prostor, 

 dvorci z osrednjim paviljonom, okrog njega apartmaji, 

 osrednje dvorišče (Italija) ali sprednje dvorišče (Francija), velike zunanje površine za 

stik z naravo, 

 centralni in longitudinalni tloris cerkva. 

 

3. Kaj so menhirji, dolmeni in kromlehi? Kdaj se pojavljajo? Podaj primere. 

Menhir – megalit, visok kamniti monolit, včasih okrašen, pojavi se okrog 4000 pr. n. š. (npr. v 

Franciji), 

Dolmen – megalit, grobnica iz pokonci štrlečih kamnov, kritih s ploščo, pojavi se okrog 3500 pr. n. š. 

(npr. na Irskem), 

Kromleh – megalit, skupina kamnov, zloženih v elipsasto grobnico, pojavi se v prazgodovini (npr. 

Stonehenge v Angliji). 

4. Kdaj se pojavljajo prva mesta? Tipične stavbe prvih mest. Katere materiale so 

uporabljali? 

Prva mesta se pojavljajo v Mezopotamiji, okrog 4000 pr. n. š., njihove tipične stavbe so obzidja 

krožne oblike, zigurati, templji, palače, orientalske hiše. Uporabljeni materiali: žgani zidaki, trstika v 

pesku, les, redkeje kamen, glineno-apneno vezivo, glazirane keramične ploščice. 
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5. Razvoj kupole od Mezopotamije do Rima. 

MEZOPOTAMIJA: pojav previsne kupole na trompah, EGIPT, MIKENE, GRČIJA: kupole niso v rabi, 

RIM: vrhunec razvoja kupole, na vrhu pogosto dodana odprtina za vdor svetlobe ali podaljšana streha, 

prenos obtežb v stranske podpore je zahteval visoke zidove pod kupolo, sprva manjše lesene kupole, 

nato kamnite z večjimi razponi (Panteon 43,3 m; spremenljiva debelina in gostota betona), dvojna 

lupina in kasetni strop. 

6. Uporaba kamna, opeke, lesa in malte od Mezopotamije do Rima. 

MEZOPOTAMIJA: kamna primanjkovalo, vgrajen le za posebne dele zgradb, nadomešča ga opeka, 

slabši les za horizontalne vezi, boljši za vertikalne konstrukcije in preklade, EGIPT: kamen osnovno 

gradivo (obdelan apnenec, peščenjak, granit), kamniti temelji, stebri, nosilci, plošče, opeke niso 

poznali, les za strehe, malta iz peska, mavca, vode le kot mazivo (ne vezivo), GRČIJA: uporaba žgane 

opeke in opečnih strešnikov v kombinaciji z lesenimi okvirji za bivalne objekte, kamen najbolj 

razširjen material za stavbe javnega in sakralnega pomena, od masivnih stilobatov, arhitravov, 

dekorativnih kamnitih mozaikov. malta ni bila uporabljena za vezivo kamnitih blokov, RIM: kamen še 

vedno dominanten – s svojo tlačno trdnostjo idealen za rimske inovacije (stebre, kupole, oboke, loke), 

lesena paličja, pojav malte, pucolanov, opeke omenjal že Vitruvij, različnih oblik (pravokotne, zavite), 

kamnito-opečni kompozitni zidovi. 

7. Značilnosti egipčanske grobne arhitekture – naštejte tipe konstrukcij. Katere tipe 

piramid poznate (naštej primere) in kako je rešena konstrukcija odprte grobnice pri 

Velikih piramidah v Gizi. 

Gradnja piramid, osrednja grobnica, zapleten sistem hodnikov, uporabljen kamen, adobe opeka s 

slamo, ne pa žgana, načrtovanje vzdolž ene osi, zapleten transport blokov, razvoj v fazah: 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

MASTABA 

(ploščata grobnica, kapela in darilni 

prostor, podzemni grob) 

NADZIDAVA MASTABE 

(stopničasta nadgradnja, gladitev 

stranic z oblogo) 

STOPNIČASTA PIRAMIDA 

(Imhotep prvi razvil geometrijo 

piramide) 

ZALOMLJENA PIRAMIDA 

(različna naklona zaradi spremembe 

med gradnjo – slaba tla) 

 

IZRAVNANA PIRAMIDA 

(Velike piramide v Gizi) 
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8. Kaj  je megaron, kdaj se pojavlja in njegova refleksija v zasnovi stavb v Grčiji in Rimu. 

Opišite nosilni sistem Atrejeve zakladnice. Katere vrste zidovja poznate iz tega obdobja? 

Ali so graditelji tega obdobja poznali protipotresne ukrepe za izboljšavo nosilnosti in 

katere? 

Megaron je pravokotno zasnovani kraljev prostor s prestolom in dvema stebroma, ki podpirata streho. 

Ima predprostor in glavni prostor, pojavi se v Mikenah. Grška in rimska arhitektura sta črpali ideje iz 

megarona za razvoj svetišča (tloris, nosilni elementi, uporaba in ureditev okolice).  

Atrejeva zakladnica ima nepravi obok iz kamnitih zamaknjenih konzol, na zunanji strani jih podpira 

nasutje. 

V mikenski civilizaciji so oblike zidov: kiklopska zložba, poligonalna zložba, zakrivljena zložba, 

pravokotna zložba. 

Palača v Knososu ima protipotresne kamnite okenske in vratne okvirje, okenske odprtine v hišah so 

redke, sobe majhnih dimenzij povečajo togost, zidovi sosednjih hiš povezano sodelujejo pri nihanju, 

vrata so vgrajena v niz stebrov (pier and door partition). 

10. Kaj predstavljata agora in akropola v grškem mestu? Katere vrste stavb so značilne za 

agoro in katere za akropolo? Kako so stari Grki premagovali razpetine? Naštejte 7 

čudes antičnega sveta. 

 

Agora – posvetno središče grškega mesta, akropola – sakralno središče grškega mesta. 

AGORA: javni trg, sodišče, gledališče, steza za dirke, spomeniške stavbe herojem 

AKROPOLA: tempelj, zakladnica, stoa, propileje 

Stari Grki so razpetine premagovali z uporabo gosto posejanega niza stebrov, ki so opirali masivne 

plošče. 

Čudesa antičnega sveta: 

 Keopsova piramida v Gizi, 

 Artemidin tempelj v Efezu, 

 Mavzolejeva grobnica v Halikarnasu, 

 Aleksandrijski svetilnik, 

 Viseči babilonski vrtovi, 

 Zevsov kip v Olimpiji, 

 Kolos na Rodosu. 

 

12. Na sliki je rimski Panteon. Iz katerega materiala je zgrajen? Kako je zgrajen? Pojasnite 

prenos obtežbe pri tej stavbi. Poznate graditelje in izmere? 

MATERIALI: granit, del iz brona, notranjost marmor. GRADNJA: preddverje iz 16 stebrov po 12,5 m, 

polnilo opečnato, notranjost marmornati stebri in stene; gradnja trajala 2 leti; stebri tovorjeni po Nilu, 

Sredozemlju, Tiberi; OBTEŽBA: kupola prek banjastih obokov naslonjena v 6,4 m debel oporni zid; 

debelina kupole se spreminja od 6,4 do 1,2 m; kupola ima dvojno lupino, kasetni strop iz satovja; 

napetosti pri dnu zmanjšane z zmanjšanjem teže (različno gosti agregati, odrezan vrh). DIMENZIJE: 

43 m visok, 43 m premer. GRADITELJ: Hadrijan. 
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13. Na sliki je Hagia Sofia. Iz katerega materiala je zgrajena? Pojasnite prenos obtežbe pri 

tej stavbi. Zgodovina stavbe. 

MATERIALI: opeka, malta, kamen, marmor, steklo. OBTEŽBA: kupola podprta v štiri krive trikotne 

pendative, tvorjene v kvadrat s štirimi loki; ob straneh dve polkupoli; ker spodnja konstrukcija ni 

prenesla vseh sil, dodani podporni zidovi in nadvišanje kupole; ZGODOVINA STAVBE: pričetek 

gradnje 326 – Konstantin Veliki, po 80 letih požar in nov objekt, čez 100 let spet požar in že tretji 

objekt, med 1000 in 1400 dvakrat porušena kupola, 1450 mošeja (dograditev minaretov), od 1932 

muzej. 

14. Razvoj oboka od Etruščanov do gotike (material, oblika, puščica, razpetina). 

 

 

 

           Klancek.si


