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ATÉNY



∗ podle legendy sjednotil oblast Attiky král Théseus
∗ v 6. století rozdělil politik Solon Athéňany do 4 

majetkových tříd
 podle třídy zastávali úřady a sloužili ve vojsku
          každý voják si musel zbraně a zbroj kupovat
          každý občan se aspoň částečně podílel na řízení    

 státu
  Solon zrušil dlužní otroctví (v armádě jen  

svobodní)



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

Solón



∗ na Solóna navázal Kleisthenés
 rozdělil obyvatele do 10 skupin- fýl 
 zrušil rodové dělení
 v každé fýle byli obyvatelé z vnitrozemí, pobřeží a 

města
 na sněmu 1 fýla = 50 lidí



∗ Athéňané milovali umění, literaturu a filozofii
∗ attické nářečí základem klasické řečtiny
∗ mince drachmy (v Řecku až do roku 2002)
∗ athénské ženy byly neplnoprávné



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tetradrachm_Athens_450_reverse_CdM_Paris.jpg

Tetradrachma - 
čtyřdrachma



∗ složitější než ve Spartě
∗ všichni úředníci voleni na jeden rok
∗ v čele devět archontů (nejvyšších úředníků)
∗ aristokratická rada – bývalí archonti
∗ rada pěti set – museli jí projít všechny důležité návrhy
∗ shromáždění (sněm) – muži nad 20 let

Politický systém



ARCHONTI
soudní a kněžské funkce, 

vrchní velení

RADA PĚTI SET
občané nad 30 let, členové jsou 

losováni, spravují finance, 
veřejné budovy, chrámy atd.

ARISTOKRATICKÁ 
RADA

doživotně, bývalí 
archonti

SHROMÁŽDĚNÍ (SNĚM)
muži nad 20 let, volí úředníky, navrhují zákony atd.
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∗ Porovnejte Athénský a Spartský politický systém
∗ Co je dlužní otroctví a proč ho Solón zrušil?
∗ Do přiložené mapky zakresli s pomocí atlasu oblast 

Attiky

Otázky a úkoly



http://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9ny



∗ 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:Solon.jpg
∗ http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tetradrachm_Athens_450_reverse_CdM_Paris.jpg
∗ http://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9ny
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