
Dynastie Argeovců 808–309 

STAROVĚKÁ MAKEDONIE 





MAKEDONCI 

• přišli na Balkán společně s Dóry někdy kolem roku 1200 př. n. l. 

• jeden z řeckých kmenů, jenž se však kvůli úzkým kontaktům se 

sousedními barbarskými kmeny od ostatních Řeků silně 

odlišoval. 

• dlouho přežíval nomádský způsob života 

•  Makedonie získala nezávislost z područí Peršanů za Alexandra I. 

(498-454 př. n. l.) 

• ca 400 p. n. l. začíná helenizace Makedonie, Alexandrovi I. 

povoleno zúčastnit se OH  



BITVA U NOTIA 

1407 

 

• Athény 80 lodí 

• ztráta 22 lodí 

• velitel Antiochus 

padl 

 

• Sparta 70 lodí pod 

velením Lýsandra 

porážka athénského 
loďstva 

Za Alkibiadovy 
nepřítomnosti 



406 BITVA U ARGINUSKÝCH OSTROVŮ 

POSLEDNÍ VÍTĚZSTVÍ ATHÉN 

• největší námořní bitva, jakou mezi sebou 

Řekové dosud svedli a skončila rozhodným 

vítězstvím Athén. Kvůli zanedbané záchraně 

topících se námořníků došlo k pověstnému 

arginuskému procesu, který skončil popravou 

šesti vítězných athénských stratégů, čímž se 

Athéňané sami připravili o zkušené velitele.  



Bitva  

u Arginúských 

ostrovů 

neboli u Mytiléné 

406 





SPARTSKO-PERSKÁ VÁLKA   

400 - 387 

• Satrapové Artaxerxa II. (404 – 359) odolávali spartskému 

vojsku vojevůdce Thibróna, které se snažilo ovládnout 

řecká iónská města v Malé Asii 

• 395 př.n.l. podpořil Artaxerxés II. protispartskou revoltu 

vedenou Athénami, Thébami a Korintem. Začala korintská 

válka (395 – 387). 

• 394 poraženi Sparťané od perského loďstva u Knidu poblíž 

Rhodu 

• Peršané blokují průlivy do Černého moře 

• 387 královský (Antalkidův) mír se Spartou, Korintem, 

Thébami a Athénami   



THÉBSKÁ HEGEMONIE  379 - 362 

• Svržení demokraté se vrátili do Théb v roce 379 př. 

n. l., svrhli aristokraty a s pomocí athénského 

vojska vypudili Sparťany z Kadmeie.  

• Théby obnovily spojenectví s Athénami proti Spartě 

• bitva u Leukter v roce 371 př. n. l. – Sparta s 

Thébany vedenými Epameinóndem. Ten využil 

geniálního taktického manévru staženého pravého 

křídla (loxé falanx) a uštědřil Sparťanům ničivou 

porážku, jež definitivně zlomila mýtus spartské 

nepřemožitelnosti. 



 

Druhý athénský 

námořní spolek 

378 - 355 př. n. l. 

 

demokratičtější 

32 členů  

Byzantion 

Rhodos 

Chios 

Thasos 

Mytiléné aj. 



Řecko v době thébské hegemonie 





THÉBSKÝ SVATÝ ODDÍL 
• elitní oddíl v armádě starověkého řeckého města Théby 

tvořený 150 páry mužů, kteří spolu žili v mileneckých 

svazcích 

• Thébský Svatý oddíl se značně vyznamenal roku 371 př. n. l. 

v bitvě u Leukter, kde sehrál klíčovou úlohu v porážce 

Sparty. K zničení a rozpadu Svatého oddílu došlo roku 338 

př. n. l. v bitvě u Chaironeie 







364 Epameinondas donutil Byzantion, Chios a 

Rhodos k odpadnutí od druhého Athénského spolku 





ARGEOVCI 
 

• makedonská královská dynastie vládnoucí v letech 808–309 

př. n. l., jejich předkem byl údajně Diův syn Herakles. 

 

• epeirský kralovský rod Aiakidů, z něhož pocházela 

Olympias, kněžka dionýských mystérií a manželka krále 

Filipa II., odvozovala svůj původ od bájného řeckého hrdiny 

Achillea. 







Hlavní města 
Aigai (Vergina) 

Pella od 5. století 

• Makedoňané se živili především 

pastevectvím 

• bohatství lesů, jejichž dřevo bylo 

velmi ceněno řeckými městskými 

státy, které ho používaly ke 

stavbě lodí 

• zlaté a stříbrné doly   

• v druhé polovině 4. století př. n. l. 

k postupnému nahrazení 

makedonského jazyka, takřka 

nepoužívaného v písemném 

styku, klasickou řečtinou 



Alexandr I. 

Filhelén 
497 - 454 

 
spojenec krále 
Xerxa proti Řekům 

po řecko-perských 
válkách 
samostatnost 
Makedonie 

připuštěn na OH 
 



Archelaos I.  

413 - 399 
organizoval vojsko podle 

řeckého vzoru.  

budoval silnice a pevnosti 

 podporoval šíření řecké 

kultury  

na jeho dvoře v Pelle řečtí 

umělci Zeuxis,  Eurípidés 

aj. 

408 olympijský a pythijský 

vítěz ve čtyřspřeží 

• nové mince podle perského vzoru 

• nové hlavní město Pella  

• založil makedonské olympijské hry 



FILIP II. MAKEDONSKÝ  

360 - 336 





FILIPOVA VOJENSKÁ REFORMA 
• šlechtická těžká jízda, tzv. hetairoi (králova družina) elitní oddíl vojska.  

• těžkooděnci tvořili falangu, disciplinované pěší vojsko vybavené 

dlouhými kopími zvanými sarissy.  

• zranitelné boky falangy chránila lehká pěchota (hypaspistas) 

vyzbrojená meči a oštěpy 

• používání kosého šiku (loxé falanx), původně thébské inovace 

• byla posílena koordinace jednotlivých druhů vojsk, čímž se výrazně 

zvýšila efektivita makedonské armády v boji.  

• města, která Filip obléhal, byla na místo dřívější taktiky vyhladovění 

ničena obléhacími zařízeními  





MAKEDONSKÁ FALANGA 











Statéry 
tetradrachmy 

poprvé v historii bylo 

využito mincí k 

propagaci krále. Na 

zlatém statéru (14,5 

gramu) byl zobrazen 

Filipův triumf v závodě 

dvoukolových vozů na 

olympijských hrách v 

roce 356 př. n. l. 

• zlaté doly na hoře Pangaion  



ZLATÉ STATÉRY S HÉRAKLEM,  

APOLLÓNEM A BIGOU 





Keltské zlaté a stříbrné mince podle makedonských vzorů 





Makedonská 

expanze 



THRÁKOVÉ, ILYROVÉ, KELTOVÉ 

INDOEVROPSKÉ KMENY 

„BARBAŘI“  



BOJE S ILYRY 
• V roce 359 př. n. l. zahynul v boji s Ilyry 

makedonský král Perdikkás III. Filip II. Makedonský 

dokázal Bardyllise rozhodně porazit, načež 

Makedoňané získali kontrolu nad územím sahajícím 

až k Ochridskému jezeru (na dnešních hranicích 

Albánie a Makedonie)  



 
 

DOBÝVÁNÍ THRÁKIE 359 - 339 
V ROCE 351 PŘ. N. L. DOBYL FILIP II. MAKEDONSKÝ 

ZÁPADNÍ OBLASTI THRÁKIE A UČINIL Z NICH SOUČÁST SVÉ 

ŘÍŠE  



POČÁTEK EXPANZE PROTI ŘEKŮM  

357 - 354 

• 357 př. n. l. Filip oblehl řecké obce na jih od Makedonie: dobyl 

Amfipoli, krátce nato Pydnu a na počátku roku 356 př. n. l. 

Poteidaiu, kterou však přenechal chalkidickému spolku, 354 

obsadil Methone 



FILIP II. V ČELE DELFSKÉ AMFIKTYONIE 

• 356 př. n. l. vypukla 3. Svatá válka (356 – 346). Podnětem k ní bylo 
obsazení svatyně v Delfách Fóky podporovanými Athénami a 
Spartou. Tzv. Delfskou amfiktyonii (spolek na ochranu 
Apollónovy svatyně v Delfách) vedenou Thébami podpořil 
makedonský král Filip II. V roce 352 př. n. l. porazil Filip II. Fóky v 
bitvě na Krokusovém poli.  

• byl zvolen doživotním  

     archontem Delfské  

     amfiktyonie,  

     čímž se mu  podařilo  

     ovládnout Thessalii  

      v centrálním Řecku.  





Bitva  

na Šafránovém poli 

352 



BOJE STRAN V ATHÉNÁCH 
• převahu získala promakedonská strana vedená Isokratem, která 

spatřovala hlavního protivníka v Persii.  

• Démosténés, představitel protimakedonské strany, který byl ochoten 

spojit se proti Filipovi II. i s Peršany. 



HELÉNSKÝ SPOLEK PROTI MAKEDONII 339 

A JEHO PORÁŽKA 338 U CHAIRONEIE 

• na podzim roku 339 př. n. l. pověřila delfská amfiktyonie 

Filipa II. vedením čtvrté svaté války proti městům Amfísse a 

Lokridě. Athény tento postup interpretovaly jako 

makedonskou agresi a pod vedením Démosthena iniciovaly 

vznik tzv. Helénského spolku. V bitvě u Chaironeie v roce 

338 př. n. l. bylo toto spojenectví Athéňanů, Thébanů, 

Korinťanů a většiny ostatních Řeků úplně rozdrceno. 

Rozhodujícím momentem bitvy bylo masivní nasazení 

makedonské těžké jízdy, které velel Filipův syn Alexandr. 

Toto makedonské vítězství znamenalo konec posledního 

vážného odporu Řeků proti Makedoncům. 



Bitva u Chaironeie 338 





KORINTSKÝ KONGRES 337 
• vzniká Korintský spolek (žlutě) - řecké státy podřízeny Makedonii a 

současně získány na válečnou výpravu proti Persii 

• spory by měly být řešeny mírovou cestou  







OLYMPIAS A FILIP II. 



Filip II. byl v Aigách zavražděn během svatby své dcery s 

molosským králem Alexandrem Epeirským velitelem své tělesné 

stráže Pausaniem v létě roku 336 př. n. l., vrah byl hned ubit  



ALEXANDR PROVOLÁN MAKEDONSKÝM KRÁLEM 



Královská hrobka v Aigai 



Zbraně a brnění Filipa II. 





Dionýsos, Afrodité a Eros 



Hrobka Filipa II. Makedonského ve Vergině 





• Objev 1977 

• zlatá truhlice s ostatky Filipa II. 

• zlatá a slonovinová zbroj 

• zlatý věnec z dubových listů a 

žaludů 

Hrobka ve Vergině 

Filip II. 

jeho manželka 

Alexandr IV. (ca 14. 

let) zavražděný syn 

Alexandra III. 

Velikého 

další dva pohřby 



SARKOFÁG FILIPA II. MAKEDONSKÉHO 



Zlaté věnce  

z Filipovy hrobky 


