
 

Řecko 

Vznik městských států 

 

Antika – odborný název pro období dějin starověkého Řecka a Říma.  

Kolem roku 2 000 př. n. l. začaly ze severu na jižní část Balkánského poloostrova pronikat 
indoevropské kmeny. Plenily a vypalovaly sídliště původního obyvatelstva. Později se jejich život 
změnil a začali se zabývat zemědělstvím, chovem dobytka, rybolovem a zdokonalovaly se v řemeslné 
výrobě. Uspořádání společnosti se měnilo, kmenoví válečníci opírající se o své vojenské družiny, se 
stávali panovníky a začaly se utvářet státy. V této době byly nejvýznamnější Mykény, proto se toto 
období nazývá období mykénské. Vyspělé mykénské hospodářství bylo kolem roku 1 000 př. n. l. 
rozvráceno příchodem nových řeckých kmenů, zejména Dórů. 
 V této době vznikla rozsáhlá Homérova básnická díla Iliada a Odyssea, kde je pravdivě popsána 
výprava Řeků proti maloasijskému městu Tróji. 
Řecké obce se postupem času hospodářsky velmi dobře rozvíjely, zejména tam, kde bylo méně 
úrodné půdy. Na rozvoji mělo vliv obecné rozšíření železa. Vznikaly nové obory: těžba železných rud, 
kovářství nebo odlévání železa. Přestal se uplatňovat výměnný obchod, začaly se požívat peníze.  
Malé obce se začaly sdružovat ve vyšší celky, městské státy a tak se mohly lépe rozvíjet. Zaniklo 
království a začala vládnout zemědělská rodová šlechta, z té byli voleni vyšší úředníci. Úředníci měli 
rozhodující moc a vznikly první městské státy. Středem státu bylo město, kde sídlili vládnoucí 
úředníci, ve městě stál chrám boha – ochránce státu. V těchto státech nebyla již společná půda, 
šlechta ji považovala za svou.  Využívala  své moci  kterou měla v rukou a zvětšovala své pozemkové 
vlastnictví. Řecká města byla přelidněná. Chudí utlačovaní rolníci se nemohli uživit, svá políčka museli 
prodat a hledat vhodná místa pro zakládání nových osad. Stejně tak chudí řemeslníci. Směřovali 
zejména na Apeninský poloostrov a k pobřeží Černého moře. 
Řecká města byla většinou dosti bohatá a mohla si dovolit uskutečňovat  ( i v nových osadách ) 
nádherné stavby chrámů, soch nebo výrobu krásné zdobené keramiky. 
Mezi městskými státy dosáhly největšího významu Sparta a Atény. 
 
 
 
Prostuduj tex a písemně odpověz na tyto otázky: 
 

1. Antika - co znamená  toto slovo ? 
2. Jak se jmenovala Homérova básnická díla a o čem  pojednávala ? 
3. Kdo vládl v městských státech ? 
4. Jaké vznikaly nové řemeslné obory ? 
5. Proč někteří Řekové odcházeli z měst. států ? 


