
Starověké Řecko



Starověké Řecko

nejstarší evropské civilizace a státy 

–› egejská oblast



zemědělství (pšenice, ječmen, luštěniny, fíky, ovoce, olivy, vinná réva)

chov ovcí a koz, rybolov

dovoz: dřevo, zlato, stříbro, cín, měď, slonovina

vývoz: olivový olej, ovčí vlna, mramor, umělecké výrobky



Minojská Kréta (2. tis. – 14. st. př. n. l.)

v 2. tis. př. n. l. vznikla na Krétě města s rozsáhlými paláci – Knossos – král Minos  

-› minojské období (labyrint, Minotauros)





paláce správními a hospodářskými středisky

luxusní vybavení, fresky, sochy, písmo

ve 14. st. př. n. l. minojská civilizace na Krétě zanikla -› zemětřesení 

(záhada Atlantidy) a vpád Achájů



Zápis

Starověké Řecko

nejstarší evropské civilizace a státy – Egejské moře

zemědělství 

chov ovcí a koz, rybolov

dovoz: dřevo, zlato, stříbro, cín, měď, slonovina

vývoz: olivový olej, ovčí vlna, mramor, umělecké výrobky

Minojská Kréta (2. tis. – 14. st. př. n. l.)

v 2. tis. př. n. l. vznikla na Krétě města s rozsáhlými paláci – Knossos – král Minos  -› 

minojské období (labyrint, Minotauros)

paláce správními a hospodářskými středisky (luxusní vybavení, fresky, sochy, písmo)

ve 14. st. př. n. l. minojská civilizace na Krétě zanikla -› zemětřesení (záhada Atlantidy) a vpád Achájů



Mykénské Řecko (16. – 11. st. př. n. l.)

dálkový obchod s Egyptem, Malou Asií, Palestinou …

paláce – sídlo králů, ochrana před vnějšími útoky, střediska výroby a obchodu (Mykény, Pylos, Argos …)

mykénské poklady: zlatá pohřební maska, bronzové dýky

11. st. př. n. l. vpád kmene Dórů

Zlatá maska omylem připsána proslulému králi Agamemnónovi



Zápis:

Mykénské Řecko (16. – 11. st. př. n. l.)

paláce – sídlo králů, ochrana před vnějšími útoky, střediska výroby a obchodu (Mykény, Pylos, Argos …)

mykénské poklady: zlatá pohřební maska, bronzové dýky

11. st. př. n. l. vpád kmene Dórů



Řecká mytologie

Řečtí bohové sídlili na nejvyšším vrcholu řeckého pohoří 

Olymp. Protože vrcholek Olympu bývá zahalen mlhou, lidé dole 

se mohli jen dohadovat, co se na Olympu děje. A že to někdy 

byly věci! Řečtí bohové nebyly postavy bez chyb, v mnohém se 

podobali lidem. Byli rozmarní, jejich přízeň byla přelétavá, 

měli spory mezi sebou. Bohové na Olympu jedli ambrósii a pili 

nektar, což nebylo lidem dopřáno. V čele stál Zeus, který 

olympské bohy svolával na porady i k hostinám. Každý ze tří 

nejstarších božských bratrů si vylosoval, které části světa 

bude vládnout. Diovi připadla nebesa, Poseidón dostal moře a 

Hádés podsvětí.  



Zeus - bůh nebes a vládce bohů na Olympu. Jeho zbraní byl

blesk, ptákem orel a stromem dub. Ačkoli byl ženatý s

Hérou, z jeho románků s četnými bohyněmi či ženami, byla

počata spousta známých i méně známých dětí. Zeus byl

záletník (sukničkář) a bohyně či pozemšťanky mu

neodolaly. Jeho nejoblíbenějším dítětem byla Athéna,

která se zrodila z jeho hlavy. Jednou z největších oslav Dia

byly Olympijské hry.

Hera - sestra a manželka vládce bohů Dia. Jako bohyně 

manželství a rodinného života neměla pochopení pro žádné 

milostné „úlety“, natož svého muže, na něhož žárlila. 



Poseidón - bůh moře. Jeho zbraní byl trojzubec, který používal k rozbouření moře i k vyvolání

zemětřesení. Na dně oceánu měl zlatý palác. Poseidónovou manželkou byla Amfitríté, ale i Poseidón měl

nespočet milostných románků.



Athéna - bohyně moudrosti, řemesel, spravedlnosti a 

rozvážně vedené války. Vyskočila plně vyzbrojená z 

hlavy Dia a byla také jeho oblíbeným potomkem. Je 

zobrazována s přilbou a kopím. Jejím zvířetem je sova. 

Dala své jméno řecké metropoli, kterou také chránila. 

Áres - bůh zuřivé války a válečné vřavy. Všude po něm 

zůstávala jen válečná zkáza a smrt. Byl velmi agresivní 

a neoblíbený jak u bohů, tak lidí. Jeho milenkou byla 

bohyně krásy a lásky Afrodité. 



Hádés - další Diův bratr. Pochmurný vládce

podsvětí, který nevycházel na zem a neúčastnil

se radovánek a sněmů bohů na Olympu. Jeho

manželkou byla Persefóné - dcera bohyně

Demétér.

Charon převážel přes řeku zapomnění Styx, a to pouze do podsvětí, nikoli zpět na svět. 

Převézt však mohl jen duše řádně pohřbených mrtvých, kdežto duše nepohřbených 

bloudily navěky na březích řeky. Za převezení vyžadoval jako odměnu peníz. Proto Řekové 

dávali svým mrtvým pod jazyk obolos, aby mu jejich duše měly čím zaplatit. 



Démétér - bohyně úrody a zemědělství. Naučila

lidstvo umění setí a orání. Ucházel se o ni

Poseidón, ale byl odmítnut. Její jedinou dceru

Persefónu unesl vládce podsvětí bůh Hádés.

Demétér na protest zastavila růst vegetace a

lidstvu hrozil hlad. Nakonec vymyslel nejvyšší

bůh Zeus kompromis a Persefóna pobývala tři

měsíce v podsvětí s Hádem a zbytek roku na

povrchu země se svou matkou.

Dionýsos, mezi lidmi velmi oblíbený, byl bohem 

svátků, oslav, veselic, bezstarostné nálady, ale 

zejména vína. Jeho oslavy se v císařském Římě 

změnily v divoké orgie a byly zakázány. 



Afrodita - bohyně lásky a krásy, byla zrozena z 

mořské pěny. Jejím mužem byl Hefaistos, ale nebyla 

mu věrná. S bohem Arem měla nemanželského syna, 

také boha – Eróta. 

Héfaistos - bůh ohně a kovářství. Vládl ohni a 

chránil kováře. Dílnu měl v sopce Etně, kde mu 

pomáhali jednoocí Kyklopové. Narodil se chromý 

(kulhal) a krátce po narození byl vyvržen z Olympu. 

Později se na Olymp vrátil a dostal za ženu 

Afrodítu. 



Apollón - bůh slunce, světla, umění a věštby. Byl

nejkrásnější ze všech bohů. Založil Delfskou

věštírnu. Byl vůdcem Múz - devíti bohyň jednotlivých

umění. Byl též patronem léčení a uzdravování a jeho

syn Asklépios byl ctěn jako bůh lékařství.

Artemis - Apollónova sestra (dvojče),

bohyně měsíce, lovu, vládkyně zvířat.

Nosila u sebe luk a šípy. Jejími

posvátnými zvířaty byli medvědice,

laň a divočák.



Hermes jako speciální Diův kurýr nosil okřídlené sandály a klobouk. Je prezentován jako

posel bohů a bůh obchodníků, zlodějů a vyjednávačů. Provázel duše mrtvých do podsvětí a

také se vyprávělo, že měl magickou moc nad spánkem a sny.

Hestia - Diova sestra, se lidem starala o domácí 

pohodu (krb) a rodinné štěstí. 



Zápis:

Řečtí bohové byli nesmrtelní, sídlili na hoře Olymp

Zeus - bůh nebes a vládce bohů na Olympu

Hera - sestra a manželka vládce bohů Dia, bohyně manželství a rodinného života

Poseidón - bůh moře

Hádés - vládce podsvětí

Athéna - bohyně moudrosti a rozvážně vedené války

Afrodita - bohyně lásky a krásy, byla zrozena z mořské pěny

Apollón - bůh slunce, světla, umění a věštby

Áres - bůh války

Artemis - Apollónova sestra (dvojče), bohyně měsíce, lovu, vládkyně zvířat

Démétér - bohyně úrody a zemědělství

Dionýsos bohem svátků, oslav, vína

Héfaistos - bůh ohně a kovářství

Hermes posel bohů a bůh obchodníků i zlodějů



? Achillova pata

Jablko sváru

Věrná jako Penelopé



Homérské období (10. – 8. st. př. n. l.)

maloasijská kolonizace – Řekové osidlují pobřeží Malé Asie 

a ostrovy v Egejském moři

rozvrstvení podle majetku: král, rodová šlechta (aristokracie)

Homér – slepý básník, autor eposů Illias a Odyssea

Illias popisuje poslední období 10 leté trojské války

Odyssea líčí návrat krále Odyssea na rodnou Ithaku, plavba trvala 10 let

H. Schliemann – objevitel Troji a mykénských pokladů

Homér





Illias

Trojský kůň

Trója (Illión)





Zápis:

Homérské období (10. – 8. st. př. n. l.)

maloasijská kolonizace – Řekové osidlují pobřeží Malé Asie a ostrovy v Egejském moři

Homér – slepý básník, autor eposů Illias a Odyssea

Illias popisuje poslední období 10 leté trojské války

Odyssea líčí návrat krále Odyssea na rodnou Ithaku, plavba trvala 10 let



Velká řecká kolonizace (8. - 6. st. př. n. l.)

nedostatek zemědělské půdy a surovin přiměly Řeky odcházet do vzdálených 

krajin a zakládat nové osady = kolonie

výpravu organizovala metropole (mateřské město)

kolonie: J Itálie, Sicílie  („Velké Řecko“)

pobřeží Černého a Středozemního moře  

Z pobřeží Malé Asie

S Afrika

evr. města Marseilles, Neapol



kolonie – obchodními partnery (do kolonií se vyvážely řemeslné výrobky, olej, víno 

a  do Řecka se dováželo obilí, kovy, dřevo + spojenci ve válečných konfliktech)

důsledky: rozvoj řemesel a obchodu X dlužní otroctví



Zápis:

Velká řecká kolonizace (8. - 6. st. př. n. l.)

nedostatek zemědělské půdy a surovin přiměly Řeky odcházet do vzdálených krajin a zakládat nové osady = 

kolonie

výpravu organizovala metropole (mateřské město)

kolonie: J Itálie, Sicílie  („Velké Řecko“)

pobřeží Černého a Středozemního moře  

Z pobřeží Malé Asie

S Afrika

evr. města Marseilles, Neapol

kolonie – obchodními partnery + spojenci ve válečných konfliktech

důsledky: rozvoj řemesel a obchodu X dlužní otroctví



Athény

osídlené kmenem Iónů

vláda: král + šlechta -› archonti (9 úředníků) -› tyranie -› demokracie

středisko filosofie, vědy, kultury a umění

posvátný pahorek Akropole (chrám Parthenón)

ochránkyní Athén bohyně Pallas Athéna 

(sova – mince)



Drakón stanovil přísné tresty za majetkové přečiny („drakonické“) 

- za pouhou krádež obilí byl trest smrti

Solón – zrušil dlužní otroctví a rozdělil občany do 4 skupin podle majetku 

Peisistratos nastolil osobní vládu - tyranii



Zápis:

Athény

osídlené kmenem Iónů

vláda: král + šlechta -› archonti (9 úředníků) -› tyranie -› demokracie

středisko filosofie, vědy, kultury a umění

posvátný pahorek Akropole (chrám Parthenón)

ochránkyní Athén bohyně Pallas Athéna (sova – mince)

Drakón stanovil přísné tresty za majetkové přečiny 

Solón – zrušil dlužní otroctví a rozdělil občany do 4 skupin podle majetku 

Peisistratos nastolil osobní vládu - tyranii



Sparta

= Lakedaimón, peloponéský poloostrov

založená kmenem Dórů

hospodářsky na nízké úrovni, život podřízen vojenskému výcviku



stát řídili: 2 králové

5 vysokých úředníků

rada starších

lidové shromáždění

obyvatelstvo: plnoprávní

neplnoprávní

otroci (heilóti)

peloponéský spolek – vojenský spolek většiny států Peloponésu

(Sparta vrchní velení)



Zápis:

Sparta

peloponéský poloostrov

založená kmenem Dórů

hospodářsky na nízké úrovni, život podřízen vojenskému výcviku

stát řídili: 2 králové

5 vysokých úředníků

rada starších

lidové shromáždění

obyvatelstvo: plnoprávní

neplnoprávní

otroci (heilóti)

peloponéský spolek – vojenský spolek většiny států Peloponésu (Sparta vrchní velení)



Řecko-perské války (499 – 449 př. n. l.)

účast Athén na povstání maloasijských Řeků -› záminkou Persie k tažení do Řecka



1. perské tažení do Řecka

490 př. n. l. – bitva u Marathónu 

Athény     X     Persie

Miltiadés          Dáreios        

vítězství porážka  

Feidippidés – běžel 42 km do Athén oznámit zprávu o vítězství 

-› maratónský běh





2. perské tažení do Řecka

480 př. n. l. – bitva u Thermopyl

Sparta     X     Persie

Leonidas          Xerxes

porážka         vítězství -› zničení Athén 



480 př. n. l. – bitva u Salamíny

479 př. n. l. – bitva u Plataj -› vítězství Řeků

449 př. n. l. – uzavřen mír  

Herodotos „otec dějepisu“    

Triéry = athénské válečné lodě se třemi řadami vesel





Řecko-perské války (499 – 449 př. n. l.)

účast Athén na povstání maloasijských Řeků -› záminkou Persie k tažení do Řecka

1. perské tažení do Řecka

490 př. n. l. – bitva u Marathónu 

Athény     X     Persie

Miltiadés          Dáreios        

vítězství porážka  

Feidippidés – běžel 42 km do Athén oznámit zprávu o vítězství -› maratónský běh

2. perské tažení do Řecka

480 př. n. l. – bitva u Thermopyl

Sparta     X     Persie

Leonidas          Xerxes

porážka         vítězství -› zničení Athén          

480 př. n. l. – bitva u Salamíny

479 př. n. l. – bitva u Plataj -› vítězství Řeků

449 př. n. l. – uzavřen mír  



Aténský námořní spolek

obavy z dalšího vpádu Peršanů přetrvávaly  -› mnoho řeckých států se sjednotilo

(vrchní velení Atény)

Atény za Perikla (443 – 429 př. n. l.)

vrcholu demokracie dosáhly Athény za vlády Perikla

- nejvýznamnějším státníkem v Aténách v 5. st. př. n. l

- prosadil, aby byli lidé placeni za účast na správě státu

- stavební rozvoj Athén: opevnění, přístav Pireus

chrám Parthenon na Akropoli (zasvěcen bohyni Athéně)

středisko filozofie „láska k moudrosti“

Sokrates, Platon, Aristoteles





Zápis:

Aténský námořní spolek

obavy z dalšího vpádu Peršanů přetrvávaly  -› mnoho řeckých států se sjednotilo

(vrchní velení Atény)

Atény za Perikla 

vrcholu demokracie dosáhly Athény za vlády Perikla

- nejvýznamnějším státníkem v Aténách v 5. st. př. n. l

- prosadil, aby byli lidé placeni za účast na správě státu

- stavební rozvoj Athén: opevnění, přístav Pireus

chrám Parthenon na Akropoli (zasvěcen bohyni Athéně)

středisko filozofie „láska k moudrosti“

Sokrates, Platon, Aristoteles



Peloponéská válka (431 – 404 př. n. l.)

Sparta znepokojena mocenským vzestupem Atén -› při první příležitosti na Athény 

zaútočila                 peloponéský spolek X   athénský námořní spolek

válka skončila porážkou Athén X sjednotit Řecko pod svou vládou se Spartě 
nepodařilo

Sparťané uložili Athénám kruté podmínky: rozpustit námořní spolek

strhnout městské hradby

demokracie nahrazena oligarchií                              

(= vláda 30 boháčů)

demokracie obnovena





Zápis:

Peloponéská válka (431 – 404 př. n. l.)

Sparta znepokojena mocenským vzestupem Atén -› při první příležitosti na Athény zaútočila                  

peloponéský spolek X   athénský námořní spolek

válka skončila porážkou Athén X sjednotit Řecko pod svou vládou se Spartě nepodařilo



Nadvláda Makedonie (338 – 323 př. n. l.)

na sever od Řecka, obchodní partner (dovoz dřeva do Řecka)

král Filip II. Makedonský (359 – 336 př. n. l.)

za pomoci armády i diplomacie dobyl celé Řecko v rozhodující bitvě u Chaironéie

(338 př. n. l.) bitvy se účastnil i 18letý Alexandr jako velitel jízdy a doslova 

rozdrtil „svatý oddíl“, elitní jednotku thébské jízdy považovanou za nepřemožitelnou

Démosthenés – athénský řečník
pronesl proti králi Filipovi několik 
velmi ostrých proslovů = filipiky



Alexandr Veliký (336 – 323 př. n. l.)

syn Filipa Makedonského

jeho učitelem Aristoteles

uskutečnil plán svého otce

 porazil perského krále Dareia III. 331 př. n. l. u Gaugamel = vládcem celé Persie

 v Egyptě založil přístav Alexandrie

 tažení na východ do Indie

 po návratu 323 př. n. l. v Babyloně umírá





Helénistický svět

po smrti Alexandra si říši mezi sebe rozbělili jeho vojevůdci

nejvýznamnější z Alexandrových nástupců byli Ptolemaiovci v Egyptě a Seleukovci v Asii



Zápis: 

Nadvláda Makedonie (338 – 323 př. n. l.)

na sever od Řecka, obchodní partner (dovoz dřeva do Řecka)

král Filip II. Makedonský (359 – 336 př. n. l.)

za pomoci armády i diplomacie dobyl celé Řecko v rozhodující bitvě u Chaironéie (338 př. n. l.) bitvy se 
účastnil i 18letý Alexandr jako velitel jízdy a doslova rozdrtil 

Alexandr Veliký (336 – 323 př. n. l.)

syn Filipa Makedonského

jeho učitelem Aristoteles

uskutečnil plán svého otce

 porazil perského krále Dareia III. 331 př. n. l. u Gaugamel = vládcem celé Persie
 v Egyptě založil přístav Alexandrie
 tažení na východ do Indie
 po návratu 323 př. n. l. v Babyloně umírá

Helénistický svět

po smrti Alexandra si říši mezi sebe rozbělili jeho vojevůdci

nejvýznamnější z Alexandrových nástupců byli Ptolemaiovci v Egyptě a Seleukovci v Asii




