
Antické řecko (5. část)

Alexandr Makedonský, Helénistické říše a konec samostatnosti



Alexandr Makedonský - Nástup na trůn
● Po smrti Filipa II. v roce 336 př. n. l. se stal makedonským králem jeho dvacetiletý syn 

Alexandr 
● Ten potlačil pokusy o povstání v Řecku a pokračoval dál v plánech svého otce na tažení proti 

Persii 
○ Vojsko s nímž se vydal na tažení, tvořili jak makedonští, tak řečtí vojáci





Alexandr Makedonský - tažení do Persie
● Alexandrovo vojsko se střetlo s Peršany v bitvě u Gráníku - Alexandr zvítězil a ovládl téměř 

celou Malou Asii 

● Následovala bitva u Issu - Peršané byli zahnáni na útěk i se svým králem Dáreiosem III. 

● Makedonské vojsko se zmocnilo Sýrie, Foinikie, Palestiny a vtáhlo do Egypta
○ V Egyptě byl Alexandr vítán jako osvoboditel a prohlášen za faraona

○ U ústí nilské delty založil Alexandrii (první a nejproslulejší z měst, která nesla jeho jméno)

● Alexandrie se stala centrem vědy starověkého světa
○ Později zde byla založena například akademie věd nazvaná Múseion





Alexandr Makedonský - porážka Persie
● Po pobytu v Egyptě se vydal na tažení do nitra Perské říše

● Jeho vojsko překročilo řeky Eufrat a Tigris a porazilo v bitvě u Gaudamél s konečnou 

platností Peršany 

● Perský král Dáreios III. prchl do hor, kde byl později zavražděn 

● Alexandr vstoupil bez boje do Babylónu a Persepole, posvátného města Persie 

○ zde jako kořist získal 3000 tun zlata a stříbra

● Ve snaze stlemit nově vznikající říši, Alexandr zorganizoval hromadnou svatbu devíti tisíc 

svých vojáků s perskými dívkami 





Alexandr Makedonský - Tažení do Indie a návrat
● Alexandr pokračoval na území dnešního Afgánistánu a Pákistánu až k řece Indu
● Pozaril indického krále Póra, jehož vojsko bylo tvořeno pěšáky a bojovými slony 
● Cestou založil mnohá města, která nesla jeho jméno 
● Dlouhé a únavné pochody mnoho let trvající tažení, bitvy a nezvyklé prostředí podlomily síly 

makedonského vojska, a tak dal Alexandr rozkaz k návratu 
● Část armády se vracela po moři a část po souši

● Po návratu z indického tažení se Alexandr rozhodl upevnit moc v rozlehlé říši 
● Za hlavní město si zvolil Babylon, zde se připravoval na svoje tažení
● Uprostřed příprav v roce 323 př. n. l. ve věku 32 let zemřel 
● Během svého vojenského tažení vytvořil největší říši, jaká do té doby existovala
● Od pozdějších historiků si vysloužil přízvisko Alexandr Veliký





Helénistické říše a konec řecké samostatnosti - vláda diadochů
● Po Alexandrově smrti se objevilo několik nástupců toužících po vládě - nikdo však nebyl 

dostatečně silný na to, aby ovládl celou říši

● Říše se tak rozpadla a na jejích troskách vznikly tři nejdůležitější státy

● Vlády se ujali bývalí Alexandrovy vojevůdci, kteří jsou označováni jako diadochové 

(=nástupci)

● V Egyptě panovali Ptolemaiovci (potomci vojevůdce Ptolemaia)

● V Sýrii (sahala od Malé Asie na západě až skoro po Indii na Východě) panovali Seleukovci 

(potomci vojevůdce Seleuka)

● V Makedonii Antigonovci



Helénistické říše a konec řecké samostatnosti - helénistický svět
● Nově vzniklým říším se říká helénistické, podle řeckého Hellén

● Je tak označováno celé období a kultura, která vznikla smíšením řecké kultury s kulturou 

východních národů, jejichž území Alexandr dobyl 

● Řekové už se tak necítili svázáni pouze se svou polis, ale cestovali po celém tehdy známém 

světě, jehož centry se stávala města, která neležela v Řecku
○ Alexandrie v Egyptě

○ Antiochie v Sýrii

○ Pergamon v Maé Asii



Helénistické říše a konec řecké samostatnosti - konec řecké samostatnosti

● Helénistické říše, jejichž vznik a vývoj byl provázen četnými válkami a spory o nástupnictví, 

nakonec postupně ovládla Římská říše

● Makedonie - rozhodující bitva roku 168 př. n. l. u Pydny - makedonské vojsko poraženo

● V roce 146 př. n. l. porazili Římané Korint a Řecko bylo na několik staletí připojeno k 

Římské říši



Slovníček
● Diplomacie = udržování styků s ostatními státy a řešení mezinárodních problémů

● Etika = (z řeckého etos = zvyk) nauka o správném jednání 

● Charakterizovat = popsat příznačné znaky, rysy nebo povahu něčeho

● Logika = (z řeckého logos = rozum) věda o správném myšlení; zkoumá způsob vyvozování 

závěrů

● Poetika = nauka o literárním díle


