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Stručný přehled dějin

Dějiny starověkého Egypta dnes dělíme na několik období, jež odrážejí
větší či menší stabilitu státu. Pro jednotlivé dynastie uvádíme stručnou
charakteristiku a vybrané památky. Uvedená data jsou pouze přibližná,
s jistotou lze datovat jen události v 1. tisíciletí př. Kr.

Předdynastická doba (cca 4500–3150 př. Kr.)
starší, střední, mladší
0. dynastie: proces sjednocování Egypta

Archaická doba (cca 3150–2700 př. Kr.)
1. dynastie
2. dynastie

Stará říše (cca 2700–2180 př. Kr.)
3. dynastie: stupňovité pyramidy (Džoserova v Sakkáře)
4. dynastie: centralizovaný stát, rozměrné pyramidy v Médúmu,

Dahšúru, Gíze
5. dynastie: skromnější pyramidy v Abúsíru a Sakkáře, sluneč-

ní chrámy
6. dynastie: pyramidy v Sakkáře, Texty pyramid, pozvolný roz-

klad státní struktury

První přechodná doba (cca 2180–1994 př. Kr.)
7. dynastie: oslabení centrální moci, rozvoj lokálních tradic
8. dynastie: rozvoj lokálních tradic
9. a 10. dynastie: panovníci sídlící v Hérakleopoli
11. dynastie: panovníci sídlící v Thébách, sjednocení Egypta

Střední říše (cca 1994–1797 př. Kr.)
12. dynastie: pyramidy v Sakkáře, Dahšúru, Lištu, Láhúnu,

Hawwáře

Druhá přechodná doba (cca 1797–1534 př. Kr.)
13. dynastie: pozvolný úpadek centrální moci
14. dynastie: méně významní panovníci vládnoucí v Deltě
15. dynastie: hyksóští panovníci vládnoucí v severní části země
16. dynastie: vazalové Hyksósů
17. dynastie: panovníci sídlící v Thébách a vládnoucí v jižní části

země, sjednocení Egypta a vyhnání Hyksósů
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Nová říše (cca 1543–1080 př. Kr.)
18. dynastie: expanzivní politika a rozkvět diplomacie, skalní

hrobky v Údolí králů, velké chrámové komplexy
19. dynastie: vojenské výpravy, rozsáhlá stavební činnost
20. dynastie: pozvolný úpadek centrální moci

Třetí přechodná doba (cca 1078–715 př. Kr.)
21. dynastie: rozdělení moci mezi panovníky a velekněze
22. dynastie: vládci libyjského původu v Tanidě a Búbastidě
23. dynastie: vládci libyjského původu v Leontopoli
24. dynastie: nezávislý vládce v západní části Delty

Pozdní doba (715–305 př. Kr.)
25. dynastie: panovníci z Núbie
26. dynastie: návrat k egyptským tradicím, tzv. sajská renesance,

řecké komunity v Egyptě
27. dynastie: první perská nadvláda
28. dynastie: krátká vláda panovníka Amenardise
29. dynastie: kratší vlády panovníků, původně vojenských velitelů
30. dynastie: prosperita země, navázání na tradice z doby sajských

vládců, boje o samostatnost Egypta
31. dynastie: druhá perská nadvláda

Alexandr Veliký a další řečtí vládcové, boje diadochů

Ptolemaiovská doba (305–30 př. Kr.)
velký vliv Řecka na egyptskou kulturu, Alexandrie centrem vzdělanosti
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Mapa Egypta zachycující významná starověká města a pohřebiště.
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