
STAROVĚKÝ EGYPT A JEHO HISTORIE 
Doba Egypt Okolní svět 

3150 - 2700 př.n.l. Archaická doba 

  objevuje se hieroglyfické písmo cca 3000 - Klínové písmo 

  sjednocení Dolního a Horního Egypta Sumerská civilizace 

  Narmer zakládá 1. dynastii 2750 př.n.l. - založení města Tyru (Foinície) 

2700 - 2220 př.n.l. Stará říše 

cca 2700 př.n.l. 3. dynastie - Memfis se stává hlavním městem   

cca 2650 př.n.l. 4. dynastie - Chutuova, Rachetova a 
Menkaureova pyramida, Sfinga v Gíze 

cca 2600 př.n.l. - počátek mínojské kultury na 
Krétě 

2200 - 2160 př.n.l. První přechodné období 

2160 - 1778 př.n.l. Střední říše 

cca 2160 př.n.l. Théby se stávají hlavním městem cca 2000 př.n.l. - Chetitové přicházejí do Anatólie 

1991- 1784 př.n.l. 12. dynastie - vybudování prvního chrámu v 
Karnaku 

cca 1800 př.n.l. - Abraham 

    vznik asyrské říše a starobabylonské říše 

    Chammurapiho zákoník 

1778 - 1552 př.n.l. Druhé přechodné období 

cca 1700 př.n.l. invaze asijského národa Hyksósů do Egypta cca 1600 př.n.l. - založení království Mitanni 

    1600 - 1150 př.n.l. - období mykénské kultury v 
Řecku 

1552 - 945 př.n.l. Nová říše 

1552 př.n.l. nástup 18. dynastie   

Hrobky v Údolí králů a chrámový komplex v 
Luxoru a Karnaku 

  
cca 1500 př.n.l. 

Expanze do Mezopotámie cca 1425 př.n.l. - zničení chrámu v Knóssu 

vláda Amenhotepa IV./Achnatona a jeho 
manželky Nefertiti 

  
1352 - 1338 př.n.l. 

kult jediného boha Atona   

1336 - 1327 př.n.l. krátká vláda mladého faraona Tutanchamona   

cca 1300 př.n.l. nástup Ramesse II. (19. dynastie) cca 1250 př.n.l. - Mojžíš v Egyptě 

  Chrám v Abú Simbelu cca 1200 př.n.l. - rozpad Chetitské říše, trojská 
válka 

  válka s Chetity 1200 - 1000 př.n.l. - invaze dórských dobyvatelů 
a migrace řeckých národů 

    cca 1000 př.n.l. - židovští králové David a 
Šalomoun 

945 - 656 př.n.l. Třetí přechodné období 

    cca 900 př.n.l. - založení Sparty 

    počátek etruské civilizace 

    814 př.n.l. -založení Kartága 

    750 př.n.l. - založení Říma 

656 - 31 př.n.l. Pozdní doba 

    587 př.n.l. - babylonský král Nabukadnezar II. 
dobývá Jeruzalém 

    550 př.n.l. - Kýros zakládá Perskou říši 

    500 - 479 př.n.l. - Médské války 

    vláda Perikla a rozkvět Atén 

383 - 343 př.n.l. Perská nadvláda   

343 př.n.l. Alexandr Veliký dobývá Egypt   

331 př.n.l. založení Alexandrie 331př.n.l. - Alexandr dobývá Mezopotámii a Irán 

305 - 30 př.n.l. Dynastie Ptolemaiovců   

  Kleopatra poslední královnou Egypta cca 300 př.n.l. - vznik Parthské říše 

  po bitvě u Aktia se Egypt stává římskou provincií 264 - 241 př.n.l. - 1.punská válka 

    218 - 201 př.n.l. - 2.punská válka 

    149 - 146 př.n.l. - 3.punská válka (zničení 
Kartága) 

    44 př.n.l. - zavraždění G.I.Caesara 

    36 př.n.l. - Marcus Antonius se žení s Kleopatrou 

    narození Ježíše Krista - rok 0  
 


