
Antické Řecko (4. část) - 

Peloponéská válka, 
Makedonská nadvláda



Peloponéská válka (431 - 404 př. n. l.) - Sparta a Athény
● Mezi dvěma nejvýznamnějšími řeckými městskými státy (Sparta a Athény) 

panovalo napětí 
● Sparta s obavami sledovala mocenský vzestup Athén a jejich námořního spolku
● Skoro celé Řecko bylo rozděleno do dvou táborů 

○ Jedni byly přívrženci Athén a jejich námořního spolku
○ Druzí spojenci Sparty a peloponéského spolku 





Peloponéská válka (431 - 404 př. n. l.) - Průběh válek
● Při první vhodné příležitosti Sparťané zaútočili na oblast Attiky a zpustošili celý 

kraj 
○ Obyvatelé Attiky se uchýlili pod ochranu velkých zdí - nahromadění obyvatel způsobilo 

rozšíření epidemie (moru nebo tyfu)
● Athéňané měli zprvu převahu na moři a Sparťané na souši 
● Rozhodující bitva peloponéské války se odehrála na moři u Aigospotamoi 

(Kozích říček) a Athéňané v ní utrpěli těkou pořážku
● Po dalších devíti měsících nakonec Athény kapitulovali a lodě spartského 

velitele Lýsandra vpluly roku 404 př. n. l. do athénského přístavu 



● Sparta si dala kruté podmínky: Athéňané museli zničit své loďstvo, rozpustit 
námořní spolek a strhnout městské hradby 

● Do města byla nasazena vláda, kterou kontrolovala Sparta - bývá označována 
jako “vláda třiceti tyranů”

● Po nějaké době ji nahradila demokracie, ale Athény už nikdy nezískali svoji 
původní moc 





Peloponéská válka (431 - 404 př. n. l.) - Sparta a Théby
● Sparta se stala nejmocnějším státem v Řecku 
● Válka ji ale natolik oslabila, že si své postavení nedokázala udržet 
● Po skončení peloponéské války tak propukla další válka, tentokrát mezi Spartou 

a Thébami
● Thébané sice zvítězili v bitvě u Leukter v roce 371 př. n. l., ale ani jim se 

nepodařilo natrvalo si podrobit Řecko





Makedonská nadvláda a konec řecké samostatnosti - 
Vzestup Makedonie
● Makedonie byla původně jen malým královstvím, které leželo severně od Řecka
● Makedoňané patřili ke skupině řeckých kmenů a s Řeckem udržovali čilé styky

○ Dováželi do Řecka  především dřevo na stavbu lodí 
● Na rozdíl od jižních sousedů (řeckých městských států) - byla Makedonie 

království 
● Makedonští králové sídlili v hlavním městě Pella





Makedonská nadvláda a konec řecké samostatnosti - Filip II. 
● Na trůn nastoupil Filip II. - s ním začíná nová kapitola makedonských dějin 
● Podařilo se mu vybudovat silný stát a využil toho, že řecké městské státy byly 

oslabeny vzájemnými spory - neustaly ani po skončení peloponéské války 
● Svolal do Korintu sněm, na něj ustavil spolek řeckých států, jeho cílem bylo 

tažení proti Persii 
● Řecké městské státy tak nepřestaly existovat, ale ztratily svůj dřívější politický 

význam
● Uprostřed příprav na válečné tažení byl ale Filip zavražděn 






