
Úkol: Psaní zápisu (šedý text nepiš). Další úkoly viz níže na stránce – využívej 
internet, učebnici i literaturu (Staré řecké báje a pověsti). 

DOBA ANTICKÉHO ŘECKA 

Homérské (temné) období (1000-800 p.n.l) 

Dórové, kteří přišli do Řecka, byli na nižší úrovni, a proto došlo k úpadku kultury 
tzv. temná staletí. Je to doba, kdy se v Řecku začalo používat železo. 

Toto období se nazývá podle slepého básníka Homéra, který napsal 2 eposy: 

 Ilias – o desetiletém dobývání Tróje, příčinou byl únos krásné Heleny 
trojským princem Paridem (1. p. Paris), Troja byla dobyta lstí – Trojský kůň. 

 Odyssea – o různých dobrodružstvích hrdiny z trójské války Odysseovi a o 
jeho desetiletém bloudění po válce před návratem domů. 

Základem rodové společnosti řeckých kmenů byli zemědělci, docházelo však 
v ní k rozvrstvení podle majetku, bohatší aristokracie (šlechta) měla 
významnější postavení. V čele byl král – basileus, jehož postavení se dědilo. 

Úkol: Jak se vytvářela Řecká jména? (učebnice) 

Úkol: Jestli chceš, tak zjisti, o čem byly příběhy řeckých hrdinů a s nimi spojené 
sousloví (např. Hérakles, Achilles – Achillova pata, Perseus a Medúza) a hříšníků 
(Tantalos – Tantalova muka, Sisyfos – sisyfovská práce), původ tu mají i další 
ustálená spojení, která se dodnes používají (danajský dar, Pandořina skříňka…). 

Úkol: Jestli se ti líbí řecké báje a pověsti, zkus rekonstruovat Odysseovu cestu 
podle obrázku (čísel) a příběhu o Odysseových dobrodružstvích. 
 

 

https://sites.google.com/site/starovekebajeapovesti/odysseova-dobrodruzstvi


Úkol: Psaní zápisu (šedý text nepiš).  

Archaické období antického Řecka (800-600 p.n.l.) 

Období Antiky je obdobím rozvoje samostatných městských států – polis a 
rozkvětu hospodářství. Důvodem proč nevznikl větší jednotný stát a vznikaly 
jen malé polis, byly řecké hory, které tomu bránily.  

Dórové původní obyvatele zotročili anebo s nimi splynuli. Rodová společnost se 
rozpadala a na správě polis se začali účastnit občané – vznikala demokracie. 
Stát řídili volení úředníci, nejvyšší úřady však stále ovládá aristokracie. Otroci 
práva občanů neměli. 

Nárůst obyvatel a nedostatek orné půdy vedl k tzv. velké řecké kolonizaci, kdy 
část Řeků osidluje území jiných zemí – kolonie (Jih Itálie, Sicílie, Jih Francie, 
pobřeží Černého moře, Sever Afriky). Kolonizaci řídily jednotlivá města, kolonie 
pak měly úzký styk s těmito mateřskými městy kolonií tzv. metropole. Rozvíjel 
se obchod a řemesla, ke směně se začínají používat mince. 

 

V polis se mohli občané v jisté míře podílet na vládnutí, právo volit a být volen 
se vztahovala jen na svobodné občany muže, kteří měli občanství v polis. 
Opravdová moc však byla v rukou těch nejbohatších – aristokracie (šlechta), 
která svůj původ a privilegia (výsady) dědila. 
Svobodní občané – měli právo vlastnit pozemky, budovy, museli ale sloužit ve 
vojsku, podřizovat se obecným zájmům společnosti a stát finančně podporovat.  
Nesvobodní – otroci – neměli žádná práva, byli levnou pracovní silou. Nemuseli 
nutně vést špatný život. Byli to zajatci a podrobení lidé, ale také dlužníci. 
Rozdělení společnosti podle majetku vyvolávalo silné sociální napětí, proto 
vznikaly střety, kdy byla aristokracie svržena a do čela měst se stavěli tzv. 
samovládci (tyranové), kteří se opírali o nespokojený lid – tyranida 
(samovláda). Po nějaké době se však vždy moc vrátila do rukou lidu a postupně 
vznikala demokracie – vláda lidu bez ohledu na urozenost a bohatství. Tehdejší 

 demokracie se však oproti dnešní značně liší.

 
 
 
 


