
Opište si, anebo vytiskněte tento zápis a zkuste udělat úkoly. 

Řecko pod nadvládou Makedonie (338-323 p.n.l.) 
 
Vzestup Athén vadil Spartě, která je napadla – peloponéská válka, touto válkou 
vyčerpané Řecko, využila ke vpádu Makedonie a celé si je podrobila.   

Králem, který porazil Řeky (338 p.n.l.)  byl Filip II. Makedonský. Po Filipově 
vraždě ho nahradil jeho velmi ambiciózní syn Alexandr (Veliký) Makedonský – 
chtěl si podrobit celý svět. Na své velké válečné výpravě si podmanil nejen 
Persii, ale i Egypt a západní Indii.  

Po smrti Alexandra (323 p.n.l.) si říši rozdělili jeho vojenští velitelé, kteří mezi 
sebou dlouho bojovali, po bojích vznikly 3 tzv. helénistické říše.  

Spolu s Alexandrovými vojáky na dobytá území přicházela řecká kultura a 

vzdělanost, smíšením řecké a orientální kultury vznikla tzv. helénistická kultura, 

která byla později vzorem pro Římany a po té pro celou Evropu. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
Úkol: Co to znamená filipika? Jaký je příběh pověsti o gordickém uzlu? Kdo to 
byl Bukefalos?  
 
Úkol: „Kdybych nebyl Alexandrem, chtěl bych být Díogeném“ Kdo byl 
Díogenés? 
 
Alexander Veliký byl velmi chytrý a vzdělaný, jeho učitelem byl nejslavnější 
antický filozof Aristoteles. Byl vynikající voják, toužil ovládnout celý svět. 
Zakládal města pojmenovaná po sobě – Alexandrie, nejznámější byla v Egyptě 
(obrovská knihovna, „akademie věd“- Múseion, maják na ostrově Faru – 1 ze 7 
divů světa). Tažení dál na východ Indie, musel vzdát kvůli nespokojenosti a 
vyčerpanosti vojska, které už chtělo domů. Po návratu do jeho sídelního města 
Babylonu však ve 32 letech zemřel, zřejmě byl otráven. 

Alexandr Veliký 
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Kultura a věda starověkého Řecka 
 

Vzdělání považovali za velmi důležité, skoro všichni svobodní občané (muži) 
uměli číst, psát a počítat, většina chlapců chodila do školy.  
 
Řecký ideál – kalokagathia – soulad tělesné i duševní krásy, dobroty, ctnosti, 
statečnosti.  
 
Náboženské slavnosti k poctě bohů, jejich součástí byly sportovní a umělecké 
soutěže, nejproslulejší byly v Olympii – olympijské hry – první byly v roce 
776 p.n.l. (od tehdy počítali Řekové čas), závodit směli jen svobodní muži 
Řekové (nazí), pořádaly se každé 4 roky, po dobu her byly zakázány války. 
(disciplíny: např. běh; pětiboj – běh, skok do dálky, hod oštěpem, diskem, 
zápas; jízda na koni a na voze; box...) Odměnou vítězi byl jen olivový věnec a 
sláva (sochy sportovců). Novodobé olympijské hry se konaly až od roku 1896. 

 
Architektura 
- veřejné stavby – chrámy, lázně, tržnice, divadla, sportovní stadiony 
- stavby z kamene, mramoru, se sloupořadím 
 

Řecké sloupy 
           
 
hlavice 
 
 
 
dřík 
 
 
 
patka 
 
sloup         dórský            iónský         korintský 
                  - mohutný      - štíhlejší          - hlavice 
                  - málo              - hlavice             tvořena listy 
                    zdobený           zdobená              
                  - bez patky         závity 
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Malířství 
- malby na keramice, vázách (např. na amforách) – černo a 

červenofigurová keramika 
- fresky (nástěnné malby) 
- mozaiky (obrazy složené z barevných kostiček) 
 
Sochařství 
- sochy barvené – dojem živých lidí 
- sochy bohů, sportovců (nahé) – FEIDIAS (socha Athény, Dia); 

MYRÓN (Diskobolos)  
 
Písmo – alfabeta  
 
Literatura 
- HOMÉR – Ilias a Odyssea 
- EZOP – zakladatel bajky 
- skládání básní a jejich recitace (básnířka na ostrově Lesbos SAPFÓ) 
- velmi ceněno řečnické umění (DÉMOSTHENÉS – filipiky) 
 
Divadlo – vzniklo v Řecku 
- půlkruhová divadla pod širým 

nebem se stupňovitými sedadly 
ve svahu – amfiteátry  

- divadelní hry – tragédie i 
komedie 

- herci: pouze muži, hráli 
v maskách a vysokých 
podpatcích 

 
Věda – položili základ mnoha vědám: 
- lékařství: patron lékařů ASKLÉPIOS (hůl obtočená hadem); HIPPOKRATES 

(přísaha lékařů) 
- matematika, geometrie (PYTHAGORAS) 
- fyzika – ARCHIMEDES (Heuréka, neruš mé kruhy, Archimedův zákon) 
- zeměpis, astronomie 
- dějepis – HÉRODOTOS („Otec dějepisu“) 
- filozofie – zkoumání podstaty života, světa, vyložit je rozumem – PLATON, 

SOKRATES („Vím, že nic nevím“), ARISTOTELES (vychovatel Alexandra M.), 
DÍOGENÉS (žil v sudu)  

 


