
Antické Řecko - Sparta, 
Athény

2. část



● V období 6. a 7. stol. př. n. l. patřily mezi dva nejvýznamnější městské státy 
Sparta a Athény

● Na počátku 10. stol př. n. l. přišli na Peloponéský poloostrov Dórové, kteří si 
podmanili původní obyvatelstvo a vytvořili zde městský stát Spartu, zvanou 
také Lakedaimon 

● Celé území poté bylo označováno jako Lakónie 





Sparta - společnost 

● Občanská práva měli ve Spartě jen plnoprávní Sparťané - mohli volit a být 
voleni do státních úřadů 

● Nesměli však pracovat, jediným úkolem spartských mužů byla služba ve vojsku
● Ve vojsku sloužili také svobodní neplnoprávní obyvatelé (zemědělci, obchodníci, 

řemeslníci - neměli ale podíl na řízení státu 
● Z původního obyvatelstva Peloponésu se stali bezprávní obyvatelé 
● Bezprávné obyvatelstvo odvádělo svým pánům, držitelům půdy, stanovené 

naturální dávky 







Sparta - způsob života

● Sparťané žili velmi prostě - přepych byl považován za změkčilost 
● Místo mincí používali k placení železné slitky 
● Ve výrobě potravin byla Sparta soběstačná, a tak se příliš nerozvíjel obchod 
● Soustředili se hlavně na vojenství, nebyly budovány žádné velkolepé stavby 
● Díky svým zbraním se Sparta stala nejmocnějším státem v Řecku 







Athény - Attika

● Athény byly druhým největším státem Řecka -  nacházeli se na poloostrově 
Attika

● Poloostrov měl výhodnou polohu - před okolím byl dobře chráněn mořem a 
pohořím 

● Po vpádu Dórů do Řecka se tak podařilo Athénám ubránit a jako jedni z  mála 
ebyli nově příchozími ovládnuti







Athény - způsob života

● Obyvatelé se věnovali zemědělství, byli vynikající řemeslníci a obchodníci 
● Dbali na vojenskou službu, ale nezanedbávali kulturu, umění a vzdělanost 
● Náboženským střediskem Athén byl pahorek zvaný Akropolis 
● Zemědělci žili většinou mimo město v okolních vesnicích 



Athény - dlužní otroctví 

● Během kolonizace začali zemědělci v Attice vysazovat obilí a vinnou révu a 
olivovníky 
○ Ty ale plodí až po 10 letech - museli tak čekat na úrodu a mezitím se začali zadlužovat 

● Mnoho z nich nebylo schopno dluhy splatit a upadli do tzv. dlužního otroctví 
○ Stali se otroky těch, jimž dlužili peníze 

● Tím narůstala nespokojenost, lidé se bouřili a byli nespokojeni s činností soudů, 
jelikož neexistovaly psané zákony 



Athény - Solón

● Došlo k tomu, že zákony byly sepsány - později byl úředník Solón pověřen 
mimořádnými pravomocemi, aby situaci napravil 

● Zrušil dlužní otroctví a nechal Athéňany peníze vykoupit 
● Dále rozdělil občany do čtyř tříd podle majetku 

○ Příslušníci bohatší skupiny měli vyšší práva a zároveň vůči státu měli větší povinnosti 
● Všem občanům bylo podle tohoto rozhodnutí zaručeno právo účastnit se 

lidového sněmu, kde se rozhodovalo o zákonech a volili se úředníci 
● Zákonem umožnil, aby se každý občas mohl odvolat proti rozhodnutí úřadu k 

soudu 







Athény - demokracie 

● Po Solónovi se do čela státu na několik let dostali tyranové - jejich vláda 
skončila roku 510 př. n. l. 

● Později byli obyvatelé rozděleni ne podle majetku, ale podle toho, kde žili 
○ Tak mohl být každý občan volen do jakéhokoli - i toho nejvyššího - úřadu 

● Nově zavedený systém, který označujeme jako demokracie umožňoval, aby se 
všichni občané podíleli na řízení státu (netýkalo se žen, cizinců a otroků)





Slovníček

● Akropolis = opevněné návrší starověkých měst 
● Demokracie = démos (= lid) + kratos (= vláda); způsob řízení státu, na kterém se 

podílí všichni občané 
● Finance = peněžní prostředky 
● Mobilizovat = uvést do válečné pohotovosti 
● Naturální dávky = zemědělské plodiny odevzdávané místo daní 


