
Každodenní život Řeků  



Bydlení 

• na venkově domy z hlíny a slámy 

• ve městě z nepálených cihel 

• středem domu dvůr, kde stál oltář 

• jednotlivé místnosti kolem dvora 

• rozdělení na část mužskou a ženskou 

• vytápění pánvemi s dřevěným uhlím 

 



Popis řeckého domu 

1-ŽENSKÁ OBYTNÁ MÍSTNOST  
2-KUCHYNĚ 
3-MUŽSKÁ MÍSTNOST 
4-LOŽNICE 
5-DVŮR  
6-HERNA 

ŘECKÝ DŮM  HELÉNISTICKÉ 
OBDOBÍ: 
1-PERISTYL/AULÉ (DVŮR SE 
SLOUPOVÝM OCHOZEM) 
2-PROSTAS (SLAVNOSTNÍ SÍŇ) 
3-ANDRÓN ( MUŽSKÁ 
JÍDELNA,PŘIJÍMACÍ POKOJ) 
4-MUŽSKÁ ČÁST 
5-ŽENSKÁ ČÁST 



Jídlo 

• staří Řekové byli střídmí 

• jedli jen 3x denně 

• hlavním jídlem večeře – obilná kaše nebo placky, 
zelenina a ryby, bohatší lidé vepřové nebo skopové 
maso, drůbež 

• snídaně a oběd – obilná kaše, placky, olivy, cibule 

 



Hostiny 

• skládaly se ze dvou částí 

• první části se účastnily i ženy 

• pak zůstávali jen muži, kteří pili víno a debatovali o 
důležitých věcech – sympósion (společné pití) 

• jedlo se na lehátkách rukama 

• hosty bavili hudebníci a akrobati 

 



Oblékání 

• oděvy velmi jednoduché 

• chitón – pruh látky ovinutý kolem těla a 
sepnutý na rameni sponou 

• kožené řemínkové sandály 

• svobodní občané - klobouky 

 



Účesy, hygiena 

• v nejstarších dobách muži - dlouhé vlasy a plnovous 

• později vlasy kratší a oholená tvář 

• ženy – vlasy stočené do uzlů a pletenců, líčení, 
voňavky 

• každodenní koupele, veřejné lázně 

 



Rodina 

• hlavou rodiny otec 

• ženy v domácnosti, nesměly se účastnit 
politického života ani vlastnit majetek, ve 
městech dokonce nesměly vycházet ven bez 
doprovodu 

• dívky se vdávaly už v 15 letech, ženich byl 
starší (30-35 let), vybíral ho otec nevěsty 

 



Každodenní život Řeků 

většina lidí se živí zemědělstvím 
obilí nedostatek → dováželo se; pěstování vinné révy a oliv 
chov ovcí, koz → mléko; chov prasat a drůbeže → maso 
Řemesla: kovářství, truhlářství, zlatnictví, kamenictví, hrnčířství… 
Bydlení: 
domy - na venkově z hlíny a slámy, ve městě z nepálených cihel - středem 
domu dvůr, kde stál oltář; rozdělen na část mužskou a ženskou 
Jídlo – obilné kaše a placky, zelenina olivy, ryby; bohatší vepřové nebo 
skopové  
hostiny - první části se účastnily i ženy, pak zůstávali jen muži, kteří pili víno a 
debatovali o důležitých věcech – sympósion (společné pití) 
Oděvy - chitón – pruh látky ovinutý kolem těla a sepnutý na rameni sponou 
kožené řemínkové sandály, svobodní občané - klobouky 
hlavou rodiny otec - ženy v domácnosti, nesměly se účastnit politického  

 


