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N E O L I T – mladší doba kamenná 

                      začíná v 10. až 9. st. BC 



Mezopotámie (dnešní Írák) 

(z řečtiny země mezi řekami, meziříčí) je označení pro oblast 

mezi řekami Eufrat a Tigris. 

Mezopotámie byla kolébkou civilizace. 

  

První sumerské obyvatelstvo se v Mezopotámii objevilo na 

přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l. 

  

Ve starověku byla rozdělena: 

  

severní Asýrii (město Ninive a Chorsábád) 

  

jižní Babylonii se Sumerskou říší (města Ur a Uruk). 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eufrat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tigris
http://cs.wikipedia.org/wiki/As%C3%BDrie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Babylonie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sumer


Nejznámějšími objekty pocházejícími z Mezopotámie jsou: 

 

zikkuraty (Babylonská věž?) 

  

mohutné hradby se vstupními branami - Ištařina brána 

 

visuté zahrady Semiramidiny 

  

Inženýrské stavby – plavební kanály (kanál králů mezi řekami 

Eufrat a Tigris, 400 km dlouhý). 

https://www.youtube.com/watch?v=I1Hbht4iNQg 
Babylon, Ištařina brána  2:45 

http://cs.wikipedia.org/wiki/I%C5%A1ta%C5%99ina_br%C3%A1na
http://cs.wikipedia.org/wiki/I%C5%A1ta%C5%99ina_br%C3%A1na
http://cs.wikipedia.org/wiki/I%C5%A1ta%C5%99ina_br%C3%A1na
http://cs.wikipedia.org/wiki/I%C5%A1ta%C5%99ina_br%C3%A1na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Visut%C3%A9_zahrady_Semiramidiny
https://www.youtube.com/watch?v=I1Hbht4iNQg


Stavební techniky: 

Používání cihel – sušených, pálených i glazovaných. 

Používání cihelných kleneb. 

 

Města stavěna na vyvýšených pahorcích (záplavy), obklopená 

mohutnými hradbami zubovitě prolamovanými. 

Cihelné hradby a ulice města Babylon - 
rekonstrukce 

                 Ištařina brána v Babylónu  
Asi 575 př. n. l. z příkazu novobabylonského krále Nebukadnesara II.  
zasvěcena babylonské bohyni plodnosti, lásky a války, Ištar. 
Povrch pokrývaly modře glazované cihly s reliéfem draků a býků.  
Rekonstrukce v Pergamském muzeu v Berlíně 



Stupňovité věže, pnoucí se do výše  
několik desítek metrů(3 až 7 stupňů), 
několik teras nad sebou, 
na vrcholu svatyně. 
Např. zikkurat z Uru (2100 př.n.l.)  
či proslulá Babylonská věž - 90m vysoká, 
postavená na čtvercové základně 90x90 m 
 

Zikkuraty  



město Ur v Sumeru - vykopávky 

Velký zikkurat a ruiny města  



město Babylon na Eufratu 

Babylonská věž  
– svatyně boha Marduka (7 – stupňový  
zikkurat) 

Pieter Bruegel  vlámský malíř renesance  



Visuté zahrady Semiramidiny 
ve městě Babylon  

Stavba stála na sloupech, na nich ležely 
palmové trámy.  
Na tyto trámy byla navezena ohromná a 
hluboká vrstva půdy.  
Nechybí ani technicky výborně 
provedené zavlažování. 



Mezopotámie – sochařství a umělecké řemeslo 
Kamenné reliéfy – stély  (texty zákona, lovecké a válečné výjevy) 

Čelenka královny  
– zlatotepecká práce 

Sumerové tvůrci  

klínového písma  
 

Chammurapiho zákoník  
stéla s textem zákona s panovníkem a bohem 



stará  Perská  říše 
Stará perská říše vytvořená výboji Kýra Velikého (559–530 př. n. l.) a jeho syna 

Kambýsa (530–522) měla své těžiště v dnešní Íránské islámské republice  
a vděčila za svůj vznik indoevropskému národu Peršanů 
 
V roce 486 př. n.l., za panovníka  Dareia I., náležela k říši část Balkánu a 
Střední Asie, celá Malá Asie, Sýrie, Palestina, Egypt a Mezopotámie a 
konečně íránské kraje až k hranicím Indie.  

Vzestup a pád Perské říše 49 min 
https://www.youtube.com/watch?v=I-3Ej_Z1W1w 



Ruiny Persepole 

Starověké město Persepolis  
Založil jej král Dareios I. někdy mezi léty 518 až 515 př.n. l. 
  
Město bylo výrazem slávy Dareiose. Perská moc a bohatství  bylo značné. 
Město nepotřebovalo ani hradby - všichni nepřátelé již byli podrobeni.  
 
Celé město bylo zničeno v roce 331 př.n.l. Alexandrem Velikým a jeho vojáky 
jako odplata za zničení Athén Xerxesem I.  
 



Persepolis z ptačí perspektivy,  
rekonstrukce Charlese Chipieze z r. 1884 



V královském sále bylo šest řad sloupů sahajících až do výšky 20 metrů.  

Paláce byly vystavěny z vápence, který se těžil v okolních horách. 
Stropy byly z červeného libanonského cedru a zdi byly zevnitř 
pokryty hedvábím.  
Kameny na sebe byly kladeny bez malty a spojeny byly železnými 
svorníky, zalitými olovem.  



Sloupy paláce v Persepoli 
Hlavice s jednorožci a býky 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Persepolis_24.11.2009_11-18-45.jpg


Bitva u Marathonu (12. září 490 př. n. l.) mezi Peršany a Athéňany 
byla výsledkem Dareiova pokusu podrobit si vojenskou mocí 
evropské Řecko. Skončila porážkou Peršanů a završila první fázi 
řecko-perských válek. 
 
Bitva se odehrála při pobřeží na úzké planině u Marathonu. Střetly 
se v ní invazní síly Peršanů (20 000 – 30 000 mužů) s armádou 
Athén posílenou asi o 1000 Platajských (celkem 10 000 – 11 000 
mužů).  
 
Řekové, lépe vyzbrojení – měli kvalitnější zbraně i brnění. 
 
Výsledek střetnutí běžel oznámit z Marathonu do Athén řecký 
voják jménem Feidipidés, který v cíli své cesty se slovy „Zvítězili 
jsme“ vyčerpáním zemřel. 

Dareios - bitva u Marathonu   



bitva Peršanů pod vedením krále Dareia III s Alexandrem  

Makedonským - mozaika odkrytá v Pompejích   
https://www.youtube.com/watch?v=vY3z3yh7a24 
10 min 



Fénicie byla historickým územím mořeplavců a obchodníků 

semitského původu, rozkládající se jihovýchodním pobřeží 
Středozemního moře.  
Fénicie (následně její kolonie) prakticky existovala od 3. tisíciletí 
př. n. l. až do roku 146 př. n. l. (porážka Kartága Římem). 
 

  Fénické hlavice sloupů 
- základ volutové hlavice 



Kartágo bylo v 2. a 3. stol. př.n.l. supervelmocí, současně s Římskou 
republikou,  bylo jejím rivalem v nadvládě nad západním Středomořím. 
Posléze právě tato rivalita vedla k sérii válek, známých jako punské války 
v nichž Kartágo vždy utrpělo porážku.  
Tyto prohry vedly k úpadku politické a ekonomické síly Kartága, zvláště 
kvůli krutým sankcím uvaleným Římem, jako podmínek k zastavení války.  
Třetí a poslední z punských válek skončila úplným zničením Kartága.  

Kartágo 
Kartágo bylo založeno  
roku 814 př. n. l. fénickými 
osadníky z města Týros 



1 
2 
3 
4 

1 Území na začátku 1. Punské války 
2 Ztracená území 
3     Dobytá území na začátku 2. Punské války    
4     Konec 2. Punské války  



Trosky Kartága 



Palestina 

Palestina  je název historického území 
na Blízkém východě, zahrnující současný 
stát Izrael, Izraelem zabraná území po 
Šestidenní válce, řeku Jordán a části 
Libanonu a Sýrie. 

Původní označení je Země izraelská, 
používá se také označení Svatá země 
(také Kanaán). 



Šalomounův chrám 
Šalomounův chrám , známý také jako První chrám, je podle Bible prvním 
židovským chrámem v Jeruzalémě. Byl  zbudován králem Šalomounem na 
Chrámové hoře. 
Dostavěn byl v 10. století př.n.l. a stál na pahorku Chrámové hory téměř 400 let.  
Roku 586 př. n. l. byl vypálen vojskem babylonského krále Nebukadnezara II. při 
dobytí Jeruzaléma, po kterém následovalo babylonské zajetí.  
Židy z babylónského zajetí propustil perský král Kýros Veliký  (+ 530 př. Kr.).  
 

Náčrt představy  Šalomounova chrámu 

Zničený  chrám  nechal rozšířit 
Herodes Veliký.  
Obnovený chrám však byl zničen 
po zničení Jeruzaléma římským 
vojskem v První židovské válce 
(roku 70 n. l.) za císaře Tita. 
 
Pozůstatkem vnějších hradeb 
jeruzalémského Chrámu je 
západní stěna Chramové hory  
- Zeď nářků. 



Zeď nářků (Západní zeď ) je 
pozůstatkem západní části vnější 
hradby, která ke konci období 
druhého jeruzalémského Chrámu 
obklopovala Chrámovou horu.  
Dnes je to nejposvátnější místo Židů 

Zeď nářků  


