
3.200 – 2.360 









  
 -pěstovali pšenici, ječmen (→ pivo), hrách, boby, 
sezam, cibuli 
 -vynikající zahradníci, sadaři (granátová jablka, vinná 
réva, mandlovníky, fíkovníky, morušovníky, 
datlovníky, zahrady s růžemi) 
 -datle – velice důležité (krmivo pro dobytek, výroba 
lan, přediva, med, ocet) 
 -chovali také dobytek , osly, koně, velbloudy, ovce, 
vepře, krávy, drůbež (dobytek používali i k tažné síle) 







  hrnčířství, stavitelství, zbrojířství, tesařství (stavba 
člunů a vozů), kovozpracující  a umělecká řemesla. 



 
 Města Ur, Uruk, Lagaš, Kiš, Umma, Eridu, Nippur, 
Larak a další opevněná hradbami 
 asi 2600 – Mesilim, vladař v městě Kiši, ovládl 
dočasně Lagaš, Ummu a Adab. 
 Ve 24. století př.n.l. sjednotil jižní oblasti Sumeru král 
Lugalzagezi z Ummy. 
 Lugalzagezi poražen Sargónem z Akkadu a Sumer 
připojen k semitské Akkadské říši ca 2.350 p. n. l. 

 

















Urský zikkurat  
v dnešním Iráku 





 nebyl žádným politickým centrem, ale záhy se stal 
střediskem uctívání a „majetkem“ hlavního 
sumerského boha Enlila. 





Sumerské vojsko 

















 vedle čtení a psaní se učební osnovy postupně 
rozšiřují o výuku teologie, gramatiky, matematiky, 
zoologie, botaniky, zeměpisu  a  jazykovědy. Rodiče 
dětí platí školné, které tvořilo plat učitele, takže do 
školy chodí jen potomci z bohatých rodin. 
 učitelé měli k dispozici pověřence s bičem 





Na lyry hráli pouze 
profesionální zpěváci nebo 
zpěvačky, kteří se vzdělávali v 
chrámových školách. 
Hudebník patřil k nejvyšší 
společenské vrstvě po 
panovníkovi. 







 
 An - bůh nebes, hlavní sumerský bůh. Údajný otec bohyně Ištary. Uctíván 
především v Uruku. 
 Inanna (Ištara) - bohyně války, lásky a sexu 
 Enlil - syn Anuův, stvořitel, později i král bohů. Disponoval tabulkou osudů, která 
určovala osud lidí i bohů. Uctíván v Nippuru.  
 Enki - vládce podzemní říše sladkých vod Apsú. Veliký mág, který naučil lidi umění 
a řemeslům.  
 Nannar - bůh měsíce, někde rovněž pokládaný za otce Ištary. Jeho symbolem byl 
srpek měsíce. 
 Utu (Šamaš) - bůh slunce, soudce nebes i země. Symbolizoval jej sluneční kotouč.  
 Iškur - bůh počasí, bouře a deště. Jeho symbolem byl blesk a posvátné zvíře býk, 
bučící jako hrom. 
 Dumuzi (Tammúz) - manžel Ištary, správce plodnosti ročních dob. 
 Ereškigal - krásná vládkyně podsvětí. 
 Namtar - pomocník Ereškigal, bůh moru a války. 
 Ninurta – bůh země, orby, války a lovu. 
 Ninchursag - (též Aruru či Mammi) - velká bohyně Matka. 
 Anunnakové - starosumerští bohové plodnosti a podsvětí, kde soudili zemřelé. 
 Igigové - sumerští nebeští bohové, kteří tvořili doprovod Enlila, krále bohů. 
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 starověká civilizace, jejíž počátky sahají až do 6. 
tisíciletí, ve 3. tisíciletí již městské státy Šušan (Súzy), 
Anšan, Adamdun, Šimaški a další.   
 Élamité vytvořili vlastní písmo zvané protoélamské 
téměř současně se Sumery - bylo obrázkové a psalo se 
podobně jako sumerské na hliněné tabulky. Význam 
většiny élamských znaků není znám a nevíme ani, o 
jaký jazyk jde. Nejstarší tabulky élamského písma 
pocházejí z doby 2.900 p. n. l. Asi v polovině III. 
tisíciletí se z tohoto písma vyvinulo písmo sylabické. 























První stálé 
vojsko 
v dějinách 







Narám-Sín 

vládl ca mezi lety 2254 – 2218 př. n. l. , 
čtvrtý a nejmocnější král akkadské říše, 
vnuk jejího zakladatele Sargona. 
 
Slavný vojevůdce, užíval titulu „král čtyř 
světových stran“, vedl řadu vítězných 
tažení a rozšířil území říše, která se za 
jeho vlády ocitla na vrcholu moci 
 
první mezopotamský panovník, který 
vyžadoval pocty jako bůh 
 
 
 
Vítězná stéla, dnes uložená v Louvru, 
znázorňuje Narám - Sína, jak triumfuje nad 
kmenem Lullubitů  



Akkadské sylabické písmo 
1. řádka vokály 





3. dynastie urská 2116 – 2003 
Zakladatel Utu-Chengal vyhnal kočovné 

Gutejce, kteří zničili Akkadskou říši 











   
 semitští kočovníci původem ze syrských pouští, jejichž 
hlavním bohem byl Amurru  
 Sumerové na obranu před amoritským tlakem postavili 
280 km dlouhou tzv. Amoritskou zeď mezi Eufratem a 
Tigridem 
 prvním amorejským králem v dobytém Babylonu byl  
   Subu-Abum (1894-1881) 
   zakladatelem velkoříše se stal Chammurabi 1792-1750 př. 
n. l.  
1595 byla starobabylonská říše zničena Chetity 
  



6. 
král 

amorejské 
dynastie 

 

 





22 m vysoké hradby 
ve 2 - 3 pásech 
6 – 8 m široké  – 
obvod 90 km 
 
610 věží 
 
100 bran 
 
vodní příkop napájený 
z Eufratu 











glazované cihly 



Chrámy bohů: 
Marduka (2) 

Ištary (3) 
Enlila 

Ninurty aj. 
 









 byla starověká forma  
kultovního pohlavního styku  
chrámových kněžek, rozšířená především  
v Babylonu, Egyptě a Indii. 
 v Babylonii byla běžně rozšířená chrámová 
prostituce, zejména při chrámech bohyně Ištar. 
 svobodná žena, pokud se chtěla vdát, musela se 
nejprve v Ištařině chrámu prodat libovolnému muži na 
jednu noc 





 oko za oko u svobodných, u otroků náhrada 
 přísné tresty za neudržování zavodňovacích kanálů 
 manžel pánem nad životem ženy 
 jestliže dítě udeřilo otce, byla mu useknuta ruka 
 trest smrti za dopadení při loupeži 
 trest smrti za nedokázané obvinění z vraždy 
 kněžky za návštěvu krčmy upáleny 
 jestliže plnoprávný občan udeřil dceru plnoprávného 
občana a způsobil, že potratila plod, zaplatí 10 šekelů 
stříbra, jestliže tato žena zemřela, usmrtí jeho dceru. 



 avílové (privilegovaná a nejbohatší vrstva, 
přestupky vůči nim se řešily formou odvety) 
 muškéni (neprivilegované svobodné obyvatelstvo, 
přestupky vůči nim se řešily formou pokuty) 
 otroci - nesvobodné obyvatelstvo, přestupky vůči 
nim se řešily formou pokuty placené jejich pánovi, 
otroky bylo dále možné kupovat a dědit, sami otroci 
mohli mít vlastní majetek a mohli se ženit se 
svobodnými ženami 





 Staroasyrská říše  ca 1950 – 1750 hl. m. Aššur 
 Asyrie pod vládou Mitanni (Churrité) ca 1.500, 
prvního státu Indoevropanů v Mezopotámii 
 Středoasyrská říše 1.390 – 1.080 pak nadvláda 
Chetitů (Indoevropané) 
 Novoasyrská říše 900 – 605 – hl. m. Ninive, Nimrud a 
Aššur demograficky převládají semitští Aramejci 

 
 605 bitva u Karchemiše – porážka Asyrie od 
novobabylónského krále Nabukadnesara II. 







Ninive 



Nimrud (Kalchu)  na Tigridu 
880 hlavní město Novoasyrské říše 
mělo asi 100.000 obyvatel 
 
Salmanassar III. zde nechal 
vybudovat královský palác 





Palác a pevnost Sargóna II. (722 – 705) v Dúr-Šarrukín (Chorsabád) 



 
      jádro vojska tvořila lukostřelecká pěchota a jízda vyzbrojená 
luky, oštěpy a meči  
 
speciální pyrotechnické oddíly rozlévající naftu kolem hradeb a 
vrhající zápalné oštěpy a šípy 

 
- obléhací oddíly s beranidly 

 
- ve vojsku ještě zpravodajci, tlumočníci, písaři a věštci 

 
- posádky v mohutných pevnostech Aššuru, Ninive a Dúr Šarukínu  

 
-  krutý postup vůči zajatcům: vypichování očí, vyřezávání jazyka, 

utínání končetin, stahování z kůže, upalování dětí 
 











Královský palác v Nimrudu 









 „Dobyl jsem Šušan, slavné svaté město, příbytek 
Bohů, sídlo tajemství. Vstoupil jsem do jeho paláců a 
otevřel truhlice přeplněné stříbrem, zlatem a 
bohatstvím… Zničil jsem šušanský zikkurat. Rozdrtil 
jsem jeho zářící měděné rohy. Zadupal jsem chrámy 
Elamu do bezvýznamnosti, jejich bohy a bohyně jsem 
rozprášil do větru. Zničil jsem hrobky jejich 
starobylých i nedávných králů, vystavil jsem je slunci 
a odnesl jsem jejich kosti do země Aššur. Zničil jsem 
provincie Elamu a na jejich půdu jsem zasel sůl.“ 















dvacet pět tisíc vypálených 
klínopisných tabulek, které 
popisují tehdejší vědění z 
astronomie, psychologie, historie, 
matematiky, lékařství a mnoha 
dalších vědních oborů i řadu 
cenných literárních památek – 
eposy (Epos o Gilgamešovi), mýty, 
bajky a přísloví; kultovní texty: 
hymny, modlitby, zaklínadla, 
rituály a velký počet věšteb; texty 
zákonů; gramatické texty; listiny 
a komentáře; historické texty, 
královské nápisy atd. 









 587 vyplenil Judsko, dobyl Jeruzalém, zbořil Chrám a 
část obyvatelstva odvlekl do zajetí (maximálně 20 tisíc 
lidí = ¼ obyvatelstva). 

















Nabukadnesarův 
palác 

se zahradami 











ZODIAC SOUČASNÝ 

 Beran 
 Býk 
 Blíženci 
 Rak 
 Lev 
 Panna 
 Váhy 
 Štír 
 Střelec 
 Kozoroh 
 Vodnář 
 Ryby  

ZODIAC CHALDEJSKÝ 

 Zemědělec 
 Nebeský kormidelník 
 Blíženci (Velká dvojčata) 
 Rak 
 Lev 
 Brázda  
 Váhy 
 Štír 
 Voják  
 Parmice  
 Džbán  
 Ocas vlaštovky  

 


