
Antické Řecko
3. část



Řecko-perské války - Příčina válek

● Na konci 6. stol. př. n. ovládala Perská říše území od řeky Indus na východě až po Egypt na 
Západě. 
○ Pod její vládu se dostali i řecké obce v Malé Asii 

● Řekové se však nechtěli smířit s perskou nadvládou a vzbouřili se pod vedením městského 
státu Míletos 

● Míletos požádal o pomoc pevninské Řeky - žádosti vyhověli Athéňané 
● Peršané povstání potlačili a pomoc Athéňanů vzbouřencům se stala pod záminkou k tomu, 

aby perský král Dáreios zaútočil na samotné Řecko





Řecko-perské války - První a druhé tažení

PRVNÍ TAŽENÍ
● Perské vojsko roku 490 př. n. l. přistálo nejprve u ostrova Euboia 

○ Peršané se ostrova zmocnili a pokračovali dál směrem na Athény
● Vylodili se u Marathónu
● Athéňanům velel Miltiadés - podařilo se mu obrovskou přesilu u Marathónu porazit 

DRUHÉ TAŽENÍ
● Po smrti Dáreia nastoupil na perský trůn jeho syn Xerxés - nechtěl se vzdát myšlenky na dobytí 

Řecka 
● Roku 480 př. n. l. se vydal s mnohatisícovou armádou a mohutným loďstvem do Řecka
● řecké poleis uzavřely proti perskému nebezpečí spojenectví 
● Hlavní sílu řecké armády tvořili Athéňané a Sparťané



● Sparťané a jejich král Léonidas měli svěřeno hlavní velení 
● Řekové chtěli zastavit perský postup u Thermopyl, ale byli poraženi 
● Athéňané se Xerxovi nepobrobili - raději vyklidili rodné město a postavili se na odpor v průlivu 

mezi Attikou a ostrovem Salamína
○ Došlo k námořní bitvě - athénské loďstvo porazilo perskou přesilu a Xerxes se vrátil s 

vojskem do Asie 
● Následujícího roku 479 př. n. l. perská armáda znovu vpadla do Řecka - došlo k bitvě u Platají

○ Řekové zabili perského velitele a Peršané se dali na útěk 







Řecko-perské války - Athénský námořní spolek

● V roce 478 nebo 477 př. n. l. byl pod vedením Athén vytvořen námořní spolek řeckých států
● Cílem bylo pokračovat ve válce proti Perské říši a udržovat svobodu Řeků
● Vrchním velitelem spolku byly Athény 
● Členské státy si zachovaly samostatnost, pouze dodávaly válečné lodě a přispívaly do společné 

pokladny 
● od 6 stol. př. n. l. existoval také peloponéský spolek - v jeho čele stála Sparta 







Řecko-perské války - Konec válek

● Války s Řeckem a Persií trvaly ještě několik let
● Peršané se nakonec po několika dalších porážkách na souši i na moři stáhli zpět do Malé Asie 
● V roce 449 př. n. l. byl sjednán mír
● Podmínkou bylo, že perské válečné lodě nesměly plout v Egejském moři a maloasijská města 

získala znovu svou samostatnost 



Athény v době Periklově 

● Ve druhé polovině 5. stol. př. n. l. byl 
nejvýznamnějším athénským politikem 
Periklés 

● Měl hlavní podíl na athénské politice a doba 
bývá někdy proto nazývána “doba 
Periklova”



Athény v době Periklově - Stavební rozvoj 
Athén
● Athény měly k dispozici značné finanční prostředky 
● V době, kdy nebylo třeba peníze vynakládat na válečná tažení proti Peršanům, rozhodli se z nich 

Athéňané platit rozsáhlou stavební činnost 
○ Bylo vybudováno mohutné opevnění kolem města
○ Přístav Pireus byl spojen s městem tzv. dlouhými zdmi - hradbou, která chránila cestu 

spojující přístav s městem 
○ Obnovovaly se chrámy zničené Peršany 
○ Byla znovu vybudována Akropole s mohutným chrámem Parthenónem

● Athény se v této době staly nejvýznamnějším střediskem umění, kultury a vzdělanosti v Řecku 





Athény v době Periklově - Reformy

● Perikles zavedl peněžité odměny za vykonávání úřadů, za účast v radě pěti set nebo na soudu 
● Původně úřady placené nebyly, mehli je tak zastávat jen bohatí občané, kteří se nemuseli obávat 

dočasné ztráty výdelku 
● Teprve reformou se i nemajetným občanům otevřela cesta k tomu, aby se mohli podílet na 

řízení státu





Slovníček

● Flotila = skupina plavidel 
● Manévrovat = provádět organizovaný pohyb, například v bitvě
● Poleis = množné číslo od polis 
● Reliéf = typ sochařské výzdoby vystupující z pozadí plochy 
● Clo = poplatek vybíraný při přepravě zboží přes státní hranice 
● Dramatik = autor divadelních her 
● Epidemie = hromadný výskyt nemoci v určité oblasti 
● Kapitulovat = vzdát se 
● Reforma = změna, přeměna směřující ke zlepšení stavu
● Tyfus = nemoc způsobené bakterií 
● Stratég = athénský úředník s vojenskými a politickými pravomocemi 


