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MAKEDONSKÁ NADVLÁDA



∗ starověcí Makedonci byli Řekové
∗ odedávna obchodovali s Řeky
∗ království

Makedonie



∗ zaútočil na oslabené Řecko
∗ 338 př.n.l. bitva  u Chaironeie – porážka Řecka
∗ vyhlásil tažení do Persie - snaha upevnit nadvládu v 

Řecku 
∗ uprostřed příprav na tažení umírá
∗  řecký politik Demosthenes vedl ostré řeči proti 

Filipovi = filipiky

Filip II. Makedonský



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Philip_II_of_Macedon_CdM.jpg

Filip II.



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Demosthenes_orator_Louvre.jpg

Demosthenes



∗ na trůn jako dvacetiletý
∗ vychovatelem Aristoteles
∗ do tří let ovládl Persii a Egypt
∗ zakládal města Alexandrie
∗ říše až po řeku Indus
∗ roku 323 př.n.l.  v sídelním městě Babylonu umírá (33 

let)

Alexandr  Makedonský



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aleksander-d-store.jpg

Alexandr 
Makedonský



∗ 334 př.n.l. bitva u Gráníku
 porážka perské přesily
∗ 333 př.n.l. bitva u Issu
 porážka krále Dáreia III., zisk válečného pokladu
∗ 331 př.n.l. bitva u Gaugamél
 porážka Peršanů,  Alexandr král Asie

Významné bitvy Alexandra Makedonského



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MacedonEmpire.jpg

Alexandrova říše



∗ po smrti Alexandra boje o moc
∗ říše rozdělena mezi diadochy – velitelé vojska
∗ vznik helénistických států
∗ helénismus – kultura, která vznikla na území 

Alexandrovy říše

Helénistické státy



∗ Jaké vztahy existovaly mezi Makedonií a Řeckem?
∗ Kam až se Alexandr při svých tažení dostal?
∗ Vytvoř referát o životě Alexandra Makedonského
∗ Vysvětli pojem helénismus
∗ Kdo to byli diadochové?

Otázky a úkoly



∗ Dějepis 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia, Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2007 
ISBN 978-80-7238-208-8

∗ Válková, Veronika. Dějepis 6 pro ZŠ pravěk a starověk, Praha: 
Nakladatelství SPN, 2006. ISBN 80-7235-337-3 

∗ http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Philip_II_of_Macedon_CdM.jpg
∗ http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Demosthenes_orator_Louvre.jpg
∗ http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aleksander-d-store.jpg
∗ http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MacedonEmpire.jpg
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