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Anotace: 
 
Digitální učební materiál seznamuje žáky s periodizací politických dějin starověké Mezopotámie. Obsah či rozsah 
předkládaných informací není ani úplným výčtem aktuálního poznání v příslušném oboru, ani nejnutnějším minimem 
informací s ohledem na danou vzdělávací oblast. Digitální vzdělávací materiál si na relativním množství ukázek památek 
klade za cíl fixovat u žáků znalost základních osobností a událostí dané epochy a vytvořit u nich dovednost jejich 
rozpoznávání v kontextu dalšího politického vývoje a to i ve vazbě na kulturní dějiny 
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Starověká Mezopotámie 
Periodizace politických dějin 

A 
Sumer Akkad Asýrie Babylón Persie 

Starosumerské období 

3000 – 2400 př.n.l. 

Hlavní centra – města Ur, 

Uruk, Kiš, Lagaš 

    

 Akkadská říše 

2400 – 2200 př.n.l. 

Sargon Akkadský 

 

Staroasyrská říše 

2000 – 1750 př.n.l. 

Hlavní město - Aššur 
Starobabylónská říše 

1900 – 1600 př.n.l. 

Král Chamurabi 

Chamurabiho zákoník 

 

 

Středoasyrská říše 

1500 – 1000 př.n.l. 

Hlavní město: Kalach 

Středobabylónská říše 

1500 – 1200 př.n.l. 

 

 

 

 

Novoasyrská říše 

911 – 612 př.n.l. 

Hlavní město: Ninive 

Největší rozkvět moci a umění 

asyrské kultury 

Novobabylónská říše 629 – 539 

612 – Babylón dobyl Ninive 

Král Nabukadnesar 

Babylónské zajetí Židů 
 

 Perská říše 539 – 331 

539 – perský král Kýros dobyl 

Babylón 

331 – Alexandr Veliký dobyl 

Persii 
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Klíčové události jednotlivých období – vizuální fixace 
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Sargon Akkadský 
Posmrtná maska zakladatele Akkadské říše (vyvratitel Sumeru) 

 

Babylónie za Starobabylonské říše 
Mapa ukazuje centrum a dosah vlády Starobabylonské říše 
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Asýrie ve starověku 
Historické srdce Asýrie (červená), a Asyrská říše v maximální míře za vlády Aššurbanipala v polovině 7. století před naším letopočtem (oranžová) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1%C5%A1urbanipal
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Dareios I.  
Perský král – útočník v první Řecko – Perské válce  

 

Xerxes I. 
Perský král – útočník v druhé Řecko – Perské válce 
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