
Kultura starověkého Řecka 
(1. část)

Náboženství, věda a vzdělanost, divadlo a hry



Náboženství 

● Řekové byli polyteisté - věřili ve více bohů
● Bohové podle řeckých představ sídlili na hoře Olymp a byli nesmrtelní 
● Měli lidskou podobu a nebyli jim cizí ani lidské vlastnosti - jak ty dobré tak ty 

špatné 



Náboženství - olympští bohové

● Vládcem bohů byl Zeus a jeho manželkou bohyně Héra
● Jeho bratr Poseidon byl vládcem moří
● Další bratr Hádes vládl podsvětí 
● Diova (Zeus) sestra Hestia byla ochránkyně domácího krbu 
● K Diovým dětem patřili Hefaistos - bůh ohně a řemesel, Árés - bůh války, 

Hermes - posel bohů, Apollón - bůh slunečního světla, Afrodita - bohyně krásy 
a lásky, Artemis - bohyně měsíčního světla a lovu

● Dvanáctou obyvatelkou Olympu byla bohyně Athéna





Náboženství - náboženské slavnosti, věštírny

● Uctívání bohů věnovali Řekové slavnosti - pořádali je na místech zasvěcené 
řeckým bohům 

● Významnými událostmi byly náboženské obřady a oběti, po nich pak 
následovaly umělecké a sportovní soutěže 

● K nejvýznamnějším patřily hry konané v Olympii, v Delfách a v Athénách, či 
svátky zvané Dionýsie - slavnosti konané na počest boha vína

● Součástí náboženských představ Řeků byly věštírny - nejznámější se nacházela 
v Apollónově chrámu Delfách



Věda a vzdělanost

● Filosofové hledali odpovědi na otázky o původu světa, o podstatě dobra a 
štěstí, o smyslu lidského života

● Za zakladatele filosofie je Tháles z Míletu
● Významným myslitelem byl Pýthagoras - zabýval se matematikou a vztahy čísel
● Řekové položili základy mnoha vědám
● Eukleidés - sepsal spis o základech matematiky
● Archimédés - fyzik a matematik - určil vztah mezi obvodem kruhu a jeho 

průměrem
● K dalším řeckým filosofům patřili Sókratés, Platón, Aristotelés či Proklos 









Věda a vzdělanost - lékařství a zeměpis

● Významných výsledků dosahovali Řekové v lékařství
● Proslulý je Hippokrates - prosazoval důkladné pozorování pacienta a uvědomil 

si, že na zdraví má vliv také prostředí 
● Dodnes lékaři po dokončení vysoké školy skládají slib, který se nazývá 

Hippokratova přísaha

● Nejstarší mapy vznikaly kolem roku 500 př. n. l.
● Podle nejstarších představ byla Země plochý kotouč, obklopený kolem dokola 

oceánem 
● Správce alexandrijské knihovny Eratosthenés začal používat zeměpisnou délku 

a šířku - tvrdil, že Země je kulatá a vypočítal její obvod na 40 000 km







Věda a vzdělanost - alfabeta

● Evropským národům vděčí Řekové 
za své písmo 

● Řeckou alfabetu dodnes 
používám např. v matematice 
(značení úhlů) nebo ve fyzice 
(označení některých fyzikálních 
veličin)

● z řecké alfabety se vyvinula 
azbuka (ruské písmo) i latinka 
(písmo, které se dodnes užívá ve 
většině evropských zemí i u nás)



Divadlo

● Divadlo se zrodilo v Řecku - vyvinulo se ze zpěvů a tanců, které byly součástí 
náboženských svátků slavených na počest boha Dionýsa

● V divadlech mohli vystupovat pouze muži, a tak hráli i ženské role
● Protože divadlu přihlíželo někdy i víc než deset tisíc lidí, herci hráli v maskách s 

nosili boty na vysokých podrážkách, aby je bylo dobře vidět i v posledních 
řadách

● Divadelní hry (dramata) byly dvojího druhu - tragédie a komedie
○ tragédie byly vážné hry
○ komedie byly veselohry

● Řecká divadla byla stavěna pod širým nebem - většinou ze svahu
● Hlediště bylo půlkruhové - do divadel se vešlo až 18 000 diváků
● Nezastřešené divadlo nazýváme amfiteátr, zastřešené divadlo se nazívalo 

odeion





Hry

● Řekové rozvíjeli ideál kalokagathie - soulad duševního a tělesného rozvoje - 
harmonický rozvoj těla i ducha 

● Soutěžilo se jak v uměleckých disciplínách, tak ve sportovních

● Hry v Olympii - olympijské hry - konané jednou za 4 roky na počest samotného 
Dia 

● Mohl se jich účastnit každý svobodný obyvatel Řecka
● První olympijské hry podle tradice se konaly v roce 776 př. n. l. 
● Po dobu olympijských her byl dodržován posvátný mír a bylo zakázáno 

jakékoliv válčení
● Ženám byl přístup na hry zakázán a nemohly být ani diváky

○ Pro ně se konaly samostatné hry zvané Héraia, konané na počest 
bohyně Héry









Slovníček

Akustika = zvukové vlastnosti nějakého prostoru 

disciplína = obor (ve vědě, ve sportu)

polyteismus = náboženství uctívají více bohů 

teorie, teoretický = týkající se obecných, abstraktních věcí

ratolest = větvička 


