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Makedonie

• Poloha – na sev. od Řecka

• Povrch – hornatý, chybí přístup k moř. obchod. 
cestám

• Jazyk a kultura – blízké Řekům

• Vztahy s Řeckem – obchodní i kulturní



Rozsah makedonského království v 
době smrti Filipa II.



Král Filip II. Makedonský

• Silné vojsko – cíl: dobýt oslabené Řecko pelop. 
válkou

• Úspěšný – pánem Řecka – společný plán útoku 
proti Persii

• Ale král Filip zavražděn (na svatbě své dcery)

• Na trůn 20letý syn Alexandr Makedonský



Alexandr 
Veliký 



Pověst

• Podle Plútarchova (pravděpodobně částečně 
nadneseného) líčení prokazoval Alexandr svoji 
jedinečnost už v době svého chlapectví, kdy zkrotil 
svého koně Bukefala, který ho pak doprovázel až 
do Indie. 

• Z dospělých mužů, kteří zkoušeli divoké zvíře 
osedlat před ním, se to žádnému nepodařilo. 

• Alexandr si však povšiml, že kůň se děsí vlastního 
stínu. Nato měl prý Filip říci:

• „Běž, můj synu, najdi sobě vlastní království, které 
tě bude hodno. Makedonie je pro tebe příliš malá.“



Alexandr Makedonský

• - vzdělaný (učitel Aristoteles)

• - velmi ctižádostivý , výborný vojevůdce– chce 
dobýt celý svět,

• - r. 334 př.n.l. – tažení proti Persii – vítězí nad 
Dareiem III. a dostává se až k Indii

• Po celé říši zakládá města – Alexandrie, král s 
neomezenou mocí

• Na zpáteční cestě umírá – jeho říše se rozpadá



Alexandr a Dareios III. v bitvě u 
Issu, Pompeje



Mapa Alexandrovy říše



Helénistická kultura

• Alexandr vytvořil velikou říši 

– Alexandr Veliký

• Na dobytých územích šíří řeckou kulturu a 
zároveň přebírá nové poznatky z těchto území 
– z Egypta, Mezopotámie, Persie, Indie

• Spojení řecké kultury a těchto kultur = 

helénistická kultura



Helénistická království po smrti Alexandra Velikého 
Království Ptolemaia, Království Kassandra , 

Království Lýsimacha, Království Seleuka Níkátóra



Gordický uzel

Rozetnout gordický uzel je rčení, které 
vyjadřuje složitou, spletitou situaci, kterou 
lze vyřešit rozhodným jednoduchým 
způsobem. Odvolává se na legendu, 
spojenou s Alexandrem Velikým 
(Makedonským).



Alexandr Veliký přetíná gordický uzel.



Video

https://www.youtube.com/watch?v=ZZp7nMdfU7w
10. Minuta – gordický uzel

https://www.youtube.com/watch?v=ZZp7nMdfU7w


Helenistické státy

• Po smrti Alexandra - neustálé boje mezi

diadochy (velitelé Alexandrova vojska) – bitva 

u Ipsu

• Vznik 3 silných helenistických států

• - Ptolemaiovci (Egypt)- silný a bohatý stát

(poslední královna Kleopatra)

• - Seleukovci – (M. Asie, Mezopot., Persie)

• - Antigonovci – (Makedonie)


