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Antické starověké Řecko dnes nevnímáme jen jako soustátí řeckých 
měst, ale také jako epochu vzniku současné moderní západní civilizace. 
Vzniklo z drobných městských států s dórským, achájsko-aiolským, a 
iónským obyvatelstvem 
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Řecká doba temna  / od 12. st. př. n.l.
Okolo r. 1250 př. Kr. začíná egejské stěhování národů, které probíhá 
především v okrajových oblastech východního Středomoří a vede k 
zásadním změnám v egejském světě. 
V Řecku končí doba bronzová a začíná doba železná. 
Kolem r. 1100 př. Kr. se mykénská kultura rozpadá a velká část 
Řecka se dostává pod nadvládu řeckých kmenů, zejména Dórů, kteří 
do země pronikali ze severu a severozápadu směrem na jih a osídlili 
značnou část středního Řecka a především Peloponés, severovýchod 
obsazují Achajové a Aiolové, Iónové osidlují pobřeží Malé Asie. 
Důsledkem egejské stěhování národů je mj. i zničení Tróji (kolem roku 
1300 př. Kr.)

Archaické období  / od 8. st. př. n.l.
Nastává vzestup řeckých městských států, z nichž si dominantní 
postavení postupně vybudují Athény a Sparta. Rostoucí počet 
obyvatelstva vede k zakládání početných kolonií mateřských měst, 
zvláště u Černého moře, v Libyi, v jižní Itálii, na Sicílii a také na 
dnešním francouzském středomořském pobřeží. Mimo jiné tímto 
způsobem byly založeny přístavy Syrakusy, Marseille, Neapol, 
Trapezús a Nice. 
Všechny Řeky sjednocoval společný kult bohů kolem krále nebes Dia 
(na jehož počest se každý čtvrtý rok, konaly v Olympii na Peloponnésu 
hry, podle nichž se počítal letopočet od 776 př. n. l.) či Apollóna s jeho 
věštírnou Pýthie v Delfách, na kterou se v obtížných situacích obraceli 
všichni Řekové o radu. 
Výrazem rostoucího pocitu sounáležitosti Řeků jsou Homérovy eposy.
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Od poloviny 6. stol. znamenal pro Řeky nebezpečí vzestup perské říše za vlády Kýrose II. Velkého. 
Do konce 6. stol. vybudovali Peršané mohutnou říši a ovládli řecké kolonie na západním pobřeží Malé 
Asie. V bitvě u Marathónu r. 490 př. Kr. však porazili Atéňané Peršany, vedené králem Dareiem I. 
O deset let později podnikl jeho nástupce Xerxes I. vojenskou výpravu proti Řekům. Ačkoliv se 
Sparťanům, známým svým vynikajícím vojenským uměním, nepodařilo Peršany zastavit v úžině u 
Thermopyl, brzy je hlavni řecké vojenské síly porazily v námořní bitvě u Salamíny (480 BC) a na souši 
v bitvě u Platají (479 BC).  

http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/thumb/3/3a/
Map_Greco-Persian_Wars-en.svg/
750px-Map_Greco-Persian_Wars-
en.svg.png



  

Klasické období  tzv. Attické / od 5. st. př. n.l.
Největší rozkvět Atén za vlády demokrata Perikla (461-429 př. Kr.). Rozvoj filozofie, vědy a umění. V tomto 
období zvaném zlatý věk nabyla aténská Akropole své klasické podoby. 
R. 429 př. Kr. vypukl v Aténách mor, kterému podlehl i Periklés. Jeho nástupci sice bojovali dále s konkurenční 
Spartou, byli však politicky méně schopní. R. 421 př. Kr. byl uzavřen mír na základě status quo. Záhy však znovu 
vypukly boje, které skončily r. 405 př. Kr. vojenskou porážkou Atén. Sparťané zvítězili za pomoci Peršanů, kterým 
za ni přislíbili řecké osady v Malé Asii. Když se však zdráhali svůj slib splnit, došlo k řadě konfliktů, během nichž 
Sparta ztratila svou hegemonii. 



  



  

období hélenistické  - nadvláda Makedonie  / od 4. st. př. n.l. 
Pokračujících vnitropolitických sporů v Řecku (1., 2. peloponéská válka) 
využil makedonský dobyvatel, král Filip Makedonský (382- 336 př. Kr.). 
R. 338 porazil za použití strategie falang Řeky u Chairóneie a ovládl celé 
Řecko. 
Po jeho smrti pokračoval v dobyvačné politice jeho syn Alexandr Veliký. 
R. 333 př. Kr. v bitvě u Issu a r. 331 př. Kr. v bitvě u Gaugamél porazil 
perského krále Dareia III., stal se vládcem světové Perské říše a pronikl 
až k řece Indus.  
Po jeho předčasné smrti se vlády chopili generálové, kteří založili vlastní 
dynastie a v diadochských válkách sváděli boje o dědictví Alexandrovy 
říše.  
Z diadochských říší se kromě Makedonie trvale udržel Egypt (do r. 30 př. 
Kr.) a říše Seleukovců (asi do r. 30 př. Kr.). Jejich vláda znamenala 
nadvládu řecké menšiny nad podmaněnými národy, které se 
prostřednictvím Alexandra Velikého dostaly do styku s řeckou kulturou a 
helenizovaly se až po východní oblasti bývalé Alexandrovy říše. Od r. 276 
př. Kr. vládli nad Makedonií Antigonovci, kteří si udrželi nadvládu i nad 
Řeckem.  



  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MacedonEmpire.jpg

Extent of the empire of Alexander the Great 



  

Římské a byzantské období  / od 2. st. př. n.l.
Začátkem 3. stol. př. Kr. začal vzestup Říma, který se snažil ovládnout Makedonii a Řecko. 
Řecko, které bylo formálně svobodné, ale politicky podléhalo římské kontrole, se v l. 149-148 př. Kr. přidalo 
pod achajským vedením k makedonskému povstání, které však bylo Římany potlačeno. 
R 146 př. Kr. byl zničen Korint. Celé Řecko a Makedonie byly podřízeny nové římské provincii Makedonie, 
která existovala již od r. 148 př. Kr. 
Císař Augustus (zemřel r. 14 př. Kr.) vytvořil na území Řecka římskou provincii Achaia s hlavním městem 
Korint.  
Po rozpadu Římské říše se stalo Řecko součástí říše východořímské (Byzancie). Postupně docházelo 

oslabování idejí Římské říše a na celém území Byzancie se prosadilo řecké myšlenkové bohatství.  
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ŘECKÁ ANTICKÁ ARCHITEKTURA STAVEBNÍ
ŘÁDY

DÓRSKÝ IONSKÝ KORINTSKÝ



  DÓRSKÝ ŘÁD

echinus

sloup

metopy

metopy

akroterie

architráv

triglyfy

pásek

hlavice

kanelura / 
žlábkování

kanelovaný dřík

vlys

římsa

římsa

abakus

triglyfy

kapky

tympanon

stylobates

krepis
Nejstarší řecký stavební řád - od 8. stol.
- Nejdříve dřevěný od 6. st. kamenný
- Masivnost, strohost stavebních článků 
- Mužský sloh

pásek

architráv



  



  



  IONSKÝ ŘÁD

voluta

štít

členěný architráv

tympanon

zdobená římsa

vlys

hlavice
abakus

dřík

sloup

žlábek

attická
patka

Mladší než dórský sloh, vznikl na pobřeží
malé Asie a ostrovech Egejského moře

subtilnější, elegantnější, zdobnější – ženský



  



  



  KORINTSKÝ SLOUP

akantový list

voluta
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ŘECKÁ ANTICKÁ ARCHITEKTURA

• Monumentální stavby, zejména chrámy, byly budovány architrávovým systémem, 
v němž na sloupech spočíval vodorovný architráv a na něm vlys a dopředu 
vysunutá římsa. 

• Většina chrámů měla pravoúhlý půdorys. Předsíň, vlastní svatyně s kultovní 
sochou a zadní síň, v níž se ukládaly chrámové poklady a obřadní náčiní, stály   na 
stupňovité podnoži a byly ze stran obklopeny sloupy.

• Stavby byly budovány ve třech typech stavebních slohů (sloh dórský, iónský, 
korintský). 

• Stavěny byly kamenné chrámy, divadla, stadiony. Jedním z nejstarších chrámů byl 
Héřin chrám na Samu, k sedmi divům světa byl počítán Artemidin chrám v Efesu, 
proslulý byl i Apollonův chrám v Delfách, chrám Athény Afaie na Aigíně či početné 
dórské chrámy v řeckých osadách na Sicílii a v jižní Itálii. 

• Vedle chrámu se postupně objevují i stavby, sloužící veřejnému životu. Později 
byla stavěna velká kamenná divadla, střediska sportu a vzdělanosti (gymnasia), 
závodní dráhy a lázně. 

• Velkolepě stavěli svá sídla např. helénističtí vládci v Alexandrii, Antiochii a 
Pergamonu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Architr%C3%A1v
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlys
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3rsk%C3%BD_%C5%99%C3%A1d
http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3nsk%C3%BD_%C5%99%C3%A1d
http://cs.wikipedia.org/wiki/Korintsk%C3%BD_%C5%99%C3%A1d
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amfite%C3%A1tr
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stadion_%28starov%C4%9Bk%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Artemidin_chr%C3%A1m_v_Efesu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Artemidin_chr%C3%A1m_v_Efesu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Artemidin_chr%C3%A1m_v_Efesu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apoll%C3%B3n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Delfy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sic%C3%ADlie
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  Sanctuary of Athena Pronaia  Delphi: Tholos ca. 380 B.C.E.
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