
Nejstarší civilizace 

Řecko- Sparta (stát vojenský) 

  

o městský stát na Peloponéském poloostrově 

o založili ji Dórové 

o podmanili si původní obyvatelstvo = otroci = heilóti. 

o heilóty udržovali v poslušnosti pravidelným vyhlašováním války 

o nadvládu nad okolím udržovali profesionální vojáci 

o život Sparťana -  nejlepší bojovníci v Řecku 

                             žili velmi prostě 

                             peníze železné 

                            nepodporovali umění ani vědu 

o Dórové založili městský stát – vojenské středisko Spartu. 

o Podmanili si původní obyvatelstvo = otroci = heilóti. 

Heilóty udržovali v poslušnosti pravidelným vyhlašováním války 

o Spartánská výchova (= děti byly vychovávány tvrdě a přísně) 

              chlapci od 7 let nežijí s rodiči 

              jsou v polovojenských družinách , učí se skromnosti v jídle i odívání 

              cvičí se v běhu, skoku, zápase, hodu oštěpem a diskem 

              učí se číst, psát, počítat, znát zákony 

              od 12 let rozvíjejí bystrost a obratnost krádežemi jídla 

             od 18 let vojenský výcvik 

             od 20 let v 15ičlenných vojenských družinách 

              ve 30 letech mohli založit rodinu – stávají se plnoprávnými občany 

o Výchova dívek 

             doma i po dovršení 7. roku 

             vojenská a tělesná průprava 

             nutnost bránit město bez mužů 



o Řízení státu 

            v čele 2 volení králové 

            na ně dohlíží 5 volených úředníků (efoři) 

            poradní a soudní funkce – rada starších (nad 60 let) – 28 členů 

o od 30 let Sparťané plnoprávní – účast na sněmu (shromáždění), které volí úředníky a radu 
starších 

             hlasují o zákonech, válečném tažení, míru 

             rada starších mohla usnesení sněmu 

    Peloponéský spolek  (=Byl to vojenský spolek městských států na Peloponésu, v čele spolku 

stála Sparta) 

Sparta ovládala jih Peloponéského poloostrova 

ostatní městské státy na poloostrově donutila vstoupit do peloponéského spolku 

při vojenském tažení jejich armády podléhaly spartskému velení 

 

Napiš odpovědi: 

Co je spartánská výchova? 

Kdo to jsou helióti? 

Kde vychovávali dívky? 

Co to byl peloponéský spolek? 

Kdy se Sparťané stali plnoprávnými občany? 

                             

     voják -chlapec           peníz-na líci byla hlava boha, na rubu znak např. sova             dívka ze Sparty 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


