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Kurz poskytuje průřezový pohled na vývoj architektury i dalších aspektů hmotné a duchovní 

kultury starého Egypta spojených se slunečním kultem. Slunce hrálo v životě obyvatel 

starého Egypta zásadní roli, a proto mu věnovali velkou pozornost. Sluneční kult se tak stal 

jedním z nejdůležitějších fenoménů staroegyptské kultury, který ovlivňoval nejen podobu 

náboženských představ (ať již kosmogonických nebo posmrtných) a královské ideologie, ale i 

podobu sakrálních staveb a užitého umění. Jeho působení ovlivňoval i hospodářský a 

administrativní život země. Podstatnou součástí prokazování náboženské úcty bylo 

provádění rituálů, v tomto případě ke slunci a jeho jednotlivým projevům. Pravidelné kultovní 

obřady probíhaly na k tomu vyhrazených místech a měly jasně definovanou podobu. Cílem 

kurzu bude zkoumání myšlenkových a kultovních východisek slunečního kultu a jeho projevů 

v archeologickém materiálu, důležitý bude pohled na jeho odraz v architektuře sakrálních 

staveb.  

Kurz bude ukončen zápočtem a bude probíhat on-line.  

 

Témata kurzu 

• Počátky slunečního kultu  

• Héliopolis v proměnách věků  

• Sluneční kult a královský úřad a jeho vliv na architekturu královských pyramidových 

komplexů Staré říše 

• Sluneční chrámy Staré říše – architektura a archeologie 

• Kulty v slunečních chrámech Staré říše  

• Sluneční chrámy jako "zádušní" chrámy boha slunce  

• Sluneční kult a Texty pyramid  

• Sluneční kult v době imperiální  

• Théby – kultovní krajina  

• Sluneční kult a Achnatonova reforma  

• Atonovy chrámy  

• Slunce v podsvětí a ztotožnění zesnulého se slunečním bohem  
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