
Instrukce. (PO, ST) 

1. Přečti si a projdi snímky v prezentaci 2-7  

2. Napiš si zápis do sešitu ze snímku č. 8. (můžeš tisknout) 

3. Udělej úkol ze snímku č. 9 do sešitu. 

4. Na další týden si zopakuj ze sešitu Peloponéské 
války, Alexandra Makedonského a konec řecké 
samostatnosti.  

5. Dobrovolně na velkou jedničku zveřejním příští 
týden přes Google formulář písemnou práci.   

 

 
Dotazy: k.valisova@centrum.cz 
 



Makedonie 

 



 



Babylon 

Alexander Makedonský 



Říše Alexandra Velikého 
Alexandr Veliký (336–323 př. n. l.) 

• syn Filipa II., vzdělaný, ctižádostivý, schopný 
vojevůdce 

• jeho snem vytvořit mohutnou světovou říši => tažení 
do Malé Asie, Persie, Egypta, Indie (zde neúspěch) 

• hlavním městem říše Babylon 

• prolínání řecké a orientální kultury => nová kultura 
helénistická 

• po Alexandrově smrti války a rozdělení mohutné říše 
mezi jeho diadochy - vojenskými veliteli, jednotlivé 
státy postupně kořistí vzmáhající se římské říše 



Vláda diadochů 

• Po smrti Alexandra Velikého se po celé 
jeho říši rozpoutaly boje o moc.  

• Nejaktivnější byli jeho důstojníci, tzv. 
diadochové. 

• Po bitvě u Ipsu v roce 301 př. n. l. došlo k 
rozdělení říše na několik menších 
státních útvarů, které nazýváme 
helénistické. 

Busta Ptolemaia I., nazývaného Sótér, dnes k 
vidění v Louvru. 



Konec řecké samostatnosti 

• vojevůdci Alexandra a dědicové, kteří si rozdělili jeho říši 

 ▪ Ptolemaiovci získali Egypt 

 ▪ Seleukovci získali Sýrii 

 ▪ Antigonovci získali Makedonii 

• Mimo výše zmíněné tři velké státní útvary vznikají i další 
státy – Pergamon, bosporské království, baktrijské 
království, parthská říše a další. 

• Postupně tato tři království ovládla Římská říše. 

• Jako konec řeckých antických dějin můžeme určit rok 146 
př. n. l., kdy byly poraženy poslední samostatné části na 
Balkánu Římany a kdy byla zřízena provincie Achaia. 

• Řecko bylo na několik staletí připojeno k Římské říši 



Makedonská nadvláda a konec řecké 
samostatnosti 

• Po skončení peloponéské války ovládl Řecko 
makedonský král Filip, který chtěl dobýt Persii. 

• To se podařilo až jeho synovi Alexandrovi. 

• Alexandr ovládl území Persie, jeho říše sahala 
od Řecka a Egypta na západě až po řeku Indus 
na východě.  

• Po jeho smrti se obrovská říše rozpadla na 
menší helénistické státy, které se staly součástí 
Římské říše.  

 

 

ZÁPIS: 



Z uč. str. 89 vysvětlit pojmy: 

• helénismus 

• kapitulovat 

• diplomacie 

 

Na malou jedničku(až se uvidíme, tak se 
podívám): Vypiš, které státy se dnes nacházejí na 
území, které ovládl Alexandr Makedonský. 

 


