
Makedonie, Alexandr Veliký 

 

V době postupujícího úpadku řeckých měst rostl význam Makedonie, která ležela na sever od Řecka, 
Makedoňané byli příbuzní Řeků. 
V čele makedonského státu stál král, vykonával funkci i nejvyššího kněze, soudce a velitele vojska. 
Základy mocenského vzestupu Makedonie položil král Filip II. Vytvořil silné makedonské vojsko, jehož 
byl vrchním velitelem. Posílil tak stát vojensky. 
 Makedonie bohatla na vývozu dřeva, které nakupovaly řecké státy. Filip s Řeky udržoval čilé 
kontakty, zval řecké řemeslníky, aby se od nich Makedoňané naučili zručnosti a dovednosti. Chtěl 
vytvořit silný stát, který by mohl ovládnout celé Řecko. To se mu podařilo. Porazil řecké státy a 
vytvořil spolek, který podřídil makedonské nadvládě. Tím skončila samostatnost řeckých států. 
Po tomto úspěchu vyhlásil Filip II. společný boj všech Řeků proti Persii, tím si získal poražené řecké 
státy na svou stranu. Doufali, že se zmocní bohaté kořisti a že ovládnutím Persie získají nové 
možnosti vyvážet své zboží do Asie. Dřív než se vojenská výprava mohla uskutečnit, byl Filip II. 
zavražděn. 
Na trůn nastoupil Filipův dvacetiletý syn Alexandr. Byl vzdělaný, ctižádostivý a velmi schopný 
vojevůdce. Jeho snem bylo vytvořit světovou říši. Dokončil válečné přípravy a pronikl do Malé Asie. 
Zde v několika bitvách porazil perské vojsko. Alexandr pak táhl do Egypta, kde ho vítali jako 
osvoboditele z perského područí. Zde byl rok a založil přístavní město Alexandrii. 
 Po vítězství nad Peršany Alexandrovy výboje neskončili. S vojskem pronikl do Indie, kde bojoval za 
ovládnutí Indie několik let. Zde byl pro Makedonce neznámý svět, nezvyklé přírodní podmínky, 
mnohá nebezpečí, strádání, nedostatek potravin, pitné vody a celkové vysílení. Alexandrovi nezbylo, 
než se vrátit do Babylónu, který se stal hlavním městem jeho říše. Rok po svém návratu onemocněl 
a zemřel. 
Alexandr vytvořil mohutnou světovou říši, ve které měl neomezenou moc. Po jeho smrti se říše 
rozpadla. 
 
Helénistická kultura – propojení řecké vzdělanosti s poznatky a názory z kultur východních zemí. 
 
 
Prostuduj text a napiš odpovědi na otázky:  
 

1. Kde ležela Makedonie ? 
2. Čím skončila samostatnost řeckých států ? 
3. Proč zval Filip II. Řeky do Makedonie ? 
4. Kdo to byl Alexandr Veliký ? 
5. Proč Alexandr opustil Indii ? 
6. Co je to helénistická kultura ? 


