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Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.



ANTICKÉ ŘECKO



∗ 8. – 6. století př.n.l.
∗ hory bránily vzniku centralizovaného státu
∗ v osídlené rovině vznik centrální vesnice
∗ z centrální vesnice  postupně politické centrum 

oblasti – vznik městského státu
∗ městský stát nebyl součástí dalšího státního celku

Formování městských států
(archaické období)



∗ občané  - vládnoucí vrstva
       -  práva a povinnosti
       - úředníci, bohatá aristokracie…
       - občanství bylo dědičné

∗ neplnoprávní – cizinci, otroci
∗ Dórové s původním obyvatelstvem buď splynuli, nebo 

si jej podmanili (např. ve Spartě)
       

Obyvatelé polis
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∗ nedostatek zemědělské půdy – Řekové do vzdálených 
míst – zakládali kolonie

∗ výpravu organizovalo mateřské město – metropole
∗ lidé v koloniích přicházeli o občanská práva v 

metropoli
∗ kolonie jako polis
∗ úzké vztahy s metropolí
∗ jižní Itálie, Sicílie, pobřeží Francie a Španělska

Velká řecká kolonizace



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AntikeGriechen1.jpg



∗ metropole dovážela do kolonií řemeslné výrobky, olej  
a víno

∗ kolonie dovážela do metropole hlavně obilí
∗ zemědělci v metropoli upadali do dlužního otroctví
∗ majetkové rozdíly
∗ rozkvět řemesel – bohatstvím se vyrovnali aristokracii

Důsledky kolonizace



∗ Jaké důsledky měl dovoz levného obilí z kolonií?
∗ Proč došlo k velké řecké kolonizaci?
∗ Jak vznikly městské státy?
∗ Uveď práva a povinnosti občanů

Otázky a úkoly



∗ Dějepis 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia, Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2007 
ISBN 978-80-7238-208-8

∗ Válková, Veronika. Dějepis 6 pro ZŠ pravěk a starověk, Praha: 
Nakladatelství SPN, 2006. ISBN 80-7235-337-3 

∗ http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AntikeGriechen1.jpg
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