
EGYPT - NOVÁ ŘÍŠE

V období Nové říše dosáhl Egypt největšího rozkvětu a územní rozlohy. Hlavním městem se stal 
Veset. 
V této době nahradili faraóni své hrobky - pyramidy za hrobkami vytesanými do skal. Většina z nich 
vznikla v Údolí králů. Všechny hrobky měly schodiště a chodby vedoucí hluboko do skály, kde byla 
pohřební komora. Stěny byly ozdobeny malbami a texty.
Často v Egyptě docházelo k vykrádání těchto hrobek, protože se uvnitř nacházelo obrovské 
bohatství. Když byl zloděj dopaden čekal ho velmi krutý trest. Bohužel se nám kvůli tomu 
nedochovalo moc věcí z této doby. Ale o to větším překvapením bylo, když byla objevena 
nevykradená hrobka jednoho z nejslavnějších panovníků Egypta - faraona Tutanchamona.
Tato hrobka je teď chloubou muzea v hlavním městě Egypta. I v Brně jste mohli vidět nedávno 
výstavu s názvem Tutanchamonova hrobka.
V této době stavěli faraoni také velkolepé chrámy zasvěcené bohům. Před chrámy býval vztyčen 
obelisk - vysoký čtyřboký kamenný sloup s vytesaným jménem faraona, 
který nechal chrám postavit, a se seznamem historických událostí. 
Skalní hrobky v Nové říši jsou asi o 1500 let mladší než pyramidy!

KONEC EGYPTSKÉ ŘÍŠE
Egypt se neubránil útokům jiných velkých říší. Egypt ovládli nejprvě 
Peršané, ale od těch ho osvobodil Alexandr Makedonský (budeme se o 
něm ušit ještě později). Tím se Egypt dostal pod nadvládu Řeků.
Poslední vládkyní Egypta byla Kleopatra.
Egypta se nakonec zmocnil Řím. 
Cizí říše nezničily egyptskou civilizaci úplně. Noví vládci přejímali řadu 
egyptských zvyklostí. 

ZAJÍMAVOSTI
Nejstarší egyptské písmo se nazývá hieroglify a vyvinulo se z obrázkového 
písma. Běžně se psalo na svitky papyru (ne papíru!).
Egypťané byli výborní řemeslníci. Jejich stavby jsou toho důkazem. Byli ale i dobří lékaři. Uměli 
léčit zlomeniny, zuby a zvládli dokonce i operaci lebky. A o tom, jak prováděli mumifikaci, ke které 
také potřebovali velkou znalost anatomie, už víte. 

Egypťané bydleli ve srkomných domech. Jedli hlavně jídla z mouky, ale dopřávali si i maso. Jejich 
nejoblíbenejším nápojem bylo pivo.

Jejich oblečení bylo také skromné. I muži nosili sukně z kusu plátna a pře ni oblékali dlouhou košili.  
Ženy nosily bílé nebo barevné šaty bez rukávů. Ženy i muži si potrpěli na výrazné šperky.
Všichni byli velmi čistotní. Vlasy měly spíše kratší a ženy si je zdobily různými ozdobami. Často 
nosili všichni také paruky.

Ženy měly v Egyptě lepší postavení než v jiných státech. Jejich hlavním úkolem bylo vést rodinu a 
starat se o domácnost. Mohly ale také i pracovat. Jako zpěvačky, tanečnice nebo služebné (…). 
Dcer si vážili stejně jako synů, což neplatilo všude. Většina mužů si brala pouze jednu ženu, ale 
bohatší Egypťané měli i několik manželek. Bohatí synové se mohli učit v chrámových školách a 
plnoletosti dosáhli ve svých 12 letech!

Zábava u Egypťanů byla různorodá. Oblíbenou zábavou bohatých byl lov. Jezdili po Nilu a lovili 
krokodýly a i jiná divoká zvířata včetně lvů.
Oblíbenou zábavou byly také deskové hry s kameny (podobné naší dámě).



ÚKOLY

1. Zápis si zase vlep do sešitu a podtrhej:)
2. Najdi si, co je to papyrus a jak se vyráběl.
3. Kdo byla Kleopatra? Co o ní víš? (najdi si alespoň 3 informace o této panovnici)
4. Jaké postavení měly v Egyptě ženy?
5. Jaký je rozdíl mezi pyramidami a skalními hrobkami?
6. Kdo to byl Tutanchamon? Byl/a jsi na té výstavě v Brně?
7. Proč se nám nedochovalo moc věcí z této doby? 
8. V kolika letech dosáhly děti plnoletosti? Jak je to v současnosti u nás?


