
Dějepis – 5. část 

Přečtěte si následující část 

 

Starověk – kolébka civilizace 

 

Co se dělo na starověkém Blízkém východě 

Kolébkou civilizace bývá nazývána oblast ležící na východ od našeho 

světadílu (na tzv. Blízkém východě). Zde totiž ve starověku vznikaly 

jedny z prvních států, neboť k tomu měly dobré podmínky. Jaké? 

Místní zemědělci žili v krajině s dostatkem úrodné půdy, slunce a 

vláhy, a navíc jejich sídliště ležela tam, kde se často pohybovali lidé 

mezi Afrikou, Asii a Evropou. A odsud pochází rovněž další nález – 

hrnčířský kruh. Pochází přímo z Mezopotámie. 

 

 

 

 

 

Mezopotámie byla oblast ležící mezi dvěma řekami – Eufrat a 

Tigris na Blízkém východě a v ní žil národ Sumerů. Právě tento národ 

se přičinil o celou řadu novinek. 

V Mezopotámii se nejprve usadili a později začali utvářet městské 

státy Sumerové (asi 3 tisíce let př. n. l.) – jeden z národů, který již 

používal písmo. Sumerské písmo vzniklo nejdřív jako obrázkové 

(šlo o obrázky vyrývané rákosovým stéblem do vlhkých hliněných 

destiček) a později klínové (šlo o písmena hřebíkovitého tvaru). 

Písmem byly zaznamenány nejen např. soupisy úrody a zboží, ale také 

příběhy o panovnících.  

Sumerové vynalezli hrnčířský kruh a později vůz, do něhož 

zapřahali koně. Rovněž zavlažovali půdu pomocí vodních kanálů a 

stavěli stupňovité chrámy – zikkuraty (vedle panovníkova paláce 

nejdůležitější stavby ve městech. Škoda, že se tito vynikající 

zemědělci, řemeslníci a umělci neustálými boji o moc vysílili a 

podlehli nájezdům nových dobyvatelů. Ti postupně v Mezopotámii 

vytvořili dvě velké říše (již nešlo jen o městské státy) – na jihu 

Babylónii a na severu Asýrii. 

Asyřané neustále bojovali proti svým sousedům (i proti Babylónii). 

Proto se stali dobrými válečníky. Vybudovali armádu vlastnící těžké 

válečné vozy, luky, kopí a praky. V hlavním městě Asýrie Ninive 

postavili velkou knihovnu s mnoha tisíci hliněnými tabulkami 

obsahujícími poznatky o tehdejším světě. 



Král Babylónie (s hlavním městem Babylonem) jménem 

Chammurapi vytvořil zákoník (první sbírku zákonů), který nechal 

vytesat do skály, aby byl všem na očích.  

 

Co je to babylon 

Používá se i dnes – když chceme zdůraznit, že jsme někde, kde je 

mnoho lidí různých jazyků a národností.  

Když hovoříme o sedmi starověkých divech světa, tak jeden z nich se 

nalézal právě ve městě Babyloně – tzv. visuté zahrady Semiramidiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A babylonská věž? Dala by se porovnat s dnešními výškovými 

stavbami. Jednalo se o zikkurat asi 90 metrů vysoký. Bohužel se 

dochoval jen na některých obrazech. 

 

Na Blízkém východě se nevyvíjela jenom Mezopotámie. V jejím 

okolí se dělo také mnoho zajímavého. Například taková Persie – 

rozsáhlá říše, v níž razili zlaté mince a stavěli dlouhé cesty, po nichž 

se hnaly vozy tažené koňmi poměrně slušnou rychlostí. Persii dobyli 

Řekové (tedy slavný řecký vojevůdce Alexandr Makedonský zvaný 

Veliký). 

Neméně zajímavou oblastí byla Palestina. Zde se usadily hebrejské 

kmeny a vytvořily vlastní stát Izrael s hlavním městem Jeruzalémem. 

A nejen to. Hebrejci (později nazvaní Židé) věřili v jednoho Boha (na 

rozdíl od jiných národů věřících ve více bohů). Tím vzniklo židovské 

náboženství a starší část Bible – Starý zákon (pojednávající 

například o stvoření světa, dějinách Židů, základních pravidlech 

chování – o tzv. Desateru Božích přikázání). 

 

 

Napiš si do sešitu toto a odpověz 

 

Starověk – kolébka civilizace 

Jaké dobré podmínky měly státy na Blízkém východě? 

Co bylo v Mezopotámii vynalezeno? 

Mezi jakými řekami ležela Mezopotámie? 

Jak se jmenovali obyvatelé Mezopotámie? 


