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Pallas Athéna 

patronka města 

 
V řecké mytologii dcera nejvyššího 

boha Dia. Je to bohyně moudrosti  

a vítězné války, ochránkyně 

statečnosti, práva, spravedlnosti  

a umění. V pozdějších dobách byla 

ztotožňována se svým římským 

protějškem Minervou. 



Chrám na athénské Akropoli – PARTHENÓN 



Vysvětli s pomocí obrázkové nápovědy, co 

znamená rčení „nosit sovy do Athén“. 

Drachmé glaukai 

 ? 
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Nejvýznamnější řecká polis 

 
Zabírala území poloostrova Attika 

Stát byl řízen původně aristokracií X postupně rostla úloha sedláků a 

řemeslníků na správě města a spolurozhodování o politických záležitostech. 

První zákoník – DRAKÓN 621 př. n. l. - tvrdé tresty za provinění - 

 „drakonický trest = nepřiměřeně krutý“ 

594/593 př. n. l.  

SOLÓNOVA ÚSTAVA 

společenská a správní reforma 

 DEMOKRACIE 

Právo: „volit a být volen“ 

 



 
 
nejvyšší třída (pentakosiomedimnoi), do které patřili 

lidé dosahující výnosu 500 medimnů (tj. asi 25 tisíc 

litrů) plodin, její příslušníci se mohli stát nejvyššími 

úředníky  

 

 

 

druhá třída (hippeis), výnos 300 medimnů, 

příslušníkům této třídy byly dostupné všechny vysoké 

úřady kromě úřadu pokladníka 

 

 

 

třetí třída (zeugítai), výnos 200 medimnů, pocházeli  

z ní nižší úředníci 

 

 

 

čtvrtá třída (thétes), bez omezení majetku, každý 

muž této třídy starší 30 let se mohl stát členem búlé 

„Rady pěti set“, která kontrolovala činnost úřadů a 

schvalovala zákony 

 

Vlastníci 

Jezdci 

Pěšáci 
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Válečná loď 

Athénská pěchota 
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Ostrakismus*  
byl zaveden v athénské ústavě v roce 510 př. n. l. 

Spočíval v hlasování občanů pomocí hliněných střepů 

(řecky ostrakon, ὄστρακον) o tom, je-li někdo z nich 

nepřítelem státu.  

 

 
V řecké historii se k němu vázala řada anekdot.  

Jedna z nich vypráví, jak k Aristeidovi, který byl právě navržen k 

ostrakismu, přistoupil jistý občan a požádal ho, aby mu napsal 

na ostrakon jméno Aristeidés, protože on sám psát neumí. 

Aristeidés se ho optal: „A ty víš, kdo to je Aristeidés“?  

Občan odpověděl: „Vůbec ho neznám, ale je mi protivné,  

jak ho všude nazývají spravedlivým“. Aristeidés pak beze slova  

napsal své jméno na jeho ostrakon. 
 

•http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrakismus 
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Perikles 
 

 

• Rozkvět aténského státu vyvrcholil za 

Perikla    (443-429 př..n.l.) - politik a 

státník, který posílil demokracii tím, že 

prosadil zákon o účasti nemajetných 

občanů na řízení státu (náhrada za ztrátu 

mzdy) 

• Dovršil demokratické reformy:  

 

http://www.hrajeme.cz/hrajeme/GameDetail.aspx?id_hry=1125


Athény  - zápis 

městský stát na poloostrově Attika – od 7. st. př. n. l. velký rozvoj 

kolonizace – zlevnění obilípřechod k vinařství a pěstování oliv 

zadlužování drobných rolníkůvedlo k otroctví pro dluhy – 
nespokojenost 

řemeslníci a obchodníci – bohatstvím rovnocenní šlechtě, ale úřady jen 
šlechta – nespokojenost 

Solón – v 594př. n. l. nejvyšším úředníkem 

- zrušení otroctví pro dluhy 

na vládě se podílela většina občanů = aténská demokracie = vláda lidu 

ale otroci bez práv, ženy a cizinci bez politických práv 

přímá demokracie – občané volili úředníky a schvalovali zákony 

Perikles (443-429 př.n.l.) nejvyšší úředník v Aténách – podpora 
demokracie – úřady i pro chudé – plat = náhrada za ztrátu času 

vzdělání – chlapci do 15 let, ale i dále – příprava na politickou činnost 

 


