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Anotace: 
 
Digitální učební materiál seznamuje žáky s periodizací kulturních 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 uměleckých 

děl klade za cíl fixovat u žáků znalost základních rysů umění dané epochy a vytvořit u nich dovednost jejich rozpoznávání 

v kontextu dalšího vývoje výtvarného umění a to ve vazbě na politické a kulturní dějiny. 
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Starověká Mezopotámie 
Periodizace kulturních dějin 

A 
Sumer Akkad Asýrie Babylón Persie 

Starosumerské období 

3000 – 2400 př.n.l. 

Hlavní centra – města Ur, 

Uruk, Kiš, Lagaš 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Persepole 

- Síň „sta sloupů“ 

- Eklektický sloh (hlavice 

sloupů, portály) 

- Nízký reliéf (mozaiky, 

glazované cihly, kámen) 

- Vznik klínového 

písma 

- Stavba prvních 

zikkuratů 

- Vznik pečetních 

válečků 

- Sošky „Gudeů“ – 

mírumilovných vládců 

sumerských měst 

Akkadská říše 

2400 – 2200 př.n.l. 

Sargon Akkadský 

- válečnická kultura 

(umělecky chudší 

období) 

- posmrtná maska 

Sargona Akkadského 

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 
- Stavba města Ninive 

- typické portály 

s okřídlenými býky 

- luxusní prostory 

panovníků (glazované 

cihly) 

- vynikající nízký reliéf 

- město Babylón 

- visuté zahrady 

Semiramidiny 

- Ištařina brána 

- tzv. babylónská věž 

Perská říše 539 – 331 

539 – perský král Kýros dobyl 

Babylón 

331 – Alexandr Veliký dobyl 

Persii 
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Klíčové památky a informace – vizuální fixace 
A 
A 

 

 

 

Chorsabád 
Hlavní město zbudované pro jednoho panovníka 

 

Typický vzhled luxusních interiérů 
asyrských královských paláců 
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Typický asyrský portál s bájným 
zvířetem – býk, orel, lev a člověk 

 

„Odpočinek v révovém loubí“ 
Jedno z mála neválečných vyobrazení života na královském asyrském 
dvoře 
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Asyrský král na válečném voze 
Typické vyobrazení asyrského panovníka - válečníka 

 

Mapa zachycující rozsah staro-
asyrského a novoasyrského umění 
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