
STAROVĚKÉ ŘECKO

   Dějiny antického Řecka začínají  civilizací,  jež vznikla na ----- někdy na přelomu 3. a 2. tisíciletí  př.n.l. 
Zůstává stále z velké části zahalena tajemstvím, neboť se nedochovalo příliš mnoho -------- památek, některé z 
dochovaných navíc nedokážeme ----. Na základě -----------B7- nálezů však víme, že centry této kultury byly 
------, podle jejichž vývoje se i periodizuje. V nich se soustředila politická správa i -----. Ohlasy vlivu této 
civilizace se objevují i v řecké ---------. Zde měl vládnout král --D4-- (podle nějž tuto civilizaci nazýváme), v  
--------- údajně žil ----------, netvor s lidským tělem a ---- hlavou. Pevninští Řekové, konkrétně -------, se s touto 
civilizací dostali do kontaktu někdy v polovině 2. tisíciletí  a pravděpodobně přispěli  k jejímu zániku. Jeho 
důvodů bylo  několik.  Jednak si  zdejší  obyvatelé  byli  příliš  jistí  mocí,  kterou jim dávala  -----C2----,  proto 
nebudovali žádné ------, takže po průniku útočníků byli zcela nechráněni. Druhým problémem této oblasti byly 
přírodní podmínky, respektive přírodní -----B8----, které tuto civilizaci zřetelně oslabily.
Těžiště  dění se proto přenáší  na pevninu, kde vzniká --------  kultura,  nazvaná tak podle jednoho ze svých 
hlavních ---A11--. Jejími tvůrci byli již zmiňovaní -------, proto převzala některé věci z -----, především -----. V 
hlavních rysech se však tyto dvě kultury výrazně lišily.  U této mladší svědčí o stylu života objevené -----, 
obehnané masivními B9-------, zvanými podle legendárních obrů ---------, neboť působí dojmem, že by snad jen 
oni mohli postavit něco tak mohutného. Umožňovaly sice efektivní obranu, avšak ani ony nezmohly nic proti 
přílivu nových ------ -----, z nichž jako první přicházejí ------. 
   Kolem roku 1000 př.n.l. tak následuje období zmatků, bojů a kulturního úpadku, o němž kvůli nedostatku 
jakýchkoliv ------- hovoříme jako o ------, případně jako o ---D5-----, neboť mytologickou reflexí této doby 
vznikla nejslavnější díla řecké antiky,  eposy ----- a -------.  Touto fází končí nejstarší  etapa řeckých dějin a 
vytvářejí se podmínky pro etapu další. 
   Ta začíná tehdy, když jsou kolem roku 800 př.n.l. nové ----- již usazeny a vytváří se jeden z nejtypičtějších  
znaků  řecké  antiky,  totiž  ----A7.  Tyto  -------  -----  vznikaly  rozličnými  způsoby,  přesto  lze  najít  několik 
společných rysů. Především podobné pojetí D2--------. Plná práva ------ získával pouze ten, jehož rodiče těmito 
právy disponovali. Nespadali tam tudíž ---C6--- ani jejich potomci, a to bez ohledu na to, jak dlouho zde žili, a 
samozřejmě také ------. Kromě toho z ------ byli skutečně plnoprávní zpravidla pouze ----. 
   Krajina v Řecku neposkytovala příliš mnoho ------ ----, proto stabilizace a růst počtu obyvatel  způsobily 
relativní ----------. Nejjednodušším řešením bylo hledání nových území a tak došlo k procesu, jenž nazýváme 
----- ----- ----------. V jeho rámci byla osídlována území na pobřeží ---- ----, na jihu A9---------- poloostrova, či v  
oblasti  -B11-------.  Nově  vzniklé  -------  byly  nezávislé,  ale  přetrvávaly  zvláštní  vazby  na  původní  obec 
osadníků,  takzvanou  ---------.  Sem  byla  prodávána  většina  zemědělských  plodin,  což  mělo  na  vývoj  v 
pevninském Řecku zásadní vliv. Místní zemědělci totiž nedokázali ---------- dováženému -----, proto se museli 
zaměřit na jiné plodiny, především na ----C3 nebo ----. Ty však plodí teprve po několika letech, proto byl tento 
přechod  nákladný  a  riskantní,  velké  množství  zemědělců  zbohatlo,  ale  ještě  větší  se  dostalo  do  vážných 
problémů či  přímo do --------  --------.  Z  těchto  důvodů rostl  tlak  na změny společenských  poměrů,  neboť 
vládnoucí ------------ přestala být nejdůležitější vrstvou společnosti a nedokázala ani řešit problémy chudších 
vrstev.  Proto v řadě míst  došlo k převratům a poměry změnil  samovládce,  ----A13. Poměry v jednotlivých 
obcích se však trvale lišily, což lze ukázat na příkladu dvou dlouhodobě nejdůležitějších.
   ------ byla  trvale  poznamenána tím, že vznikla potlačením původního obyvatelstva nově příchozími ----. 
Pouze oni měli občanská práva a tvrdým --------- režimem udržovali ostatní obyvatele v podřízenosti. Tyto další 
vrstvy se dělily na --------, politicky bezprávné, ale osobně svobodné, zabývající se ------------, a na -----A4-,  
kteří byli fakticky v pozici státních ------. Většina funkcí v obci byla volená, určitý vliv zde však trvale měla i  
---------.
   Naproti tomu v ------- bylo obyvatelstvo co do původu promísenější, i když ani zde nemohli ------- zpravidla  
získat  občanská  práva  a  vytvořili  zvláštní  skupinu -------.  Jelikož  nesměli  vlastnit  ----,  věnovali  se  hlavně 
---C7---- nebo ------, což významně ovlivňovalo celkový charakter obce. I zde pochopitelně existovali ------, 
byli však vlastněni soukromníky. Politický systém se dlouhou dobu proměňoval a na jeho klasickou podobu 
mělo vliv několik významných reformátorů. ---D1-- nechal sepsat ------, čímž oslabil moc ----------B10-, která 
měla do té doby jako jediná právo je vykládat podle tradice.  ---A3- se snažil  vyjít  vstříc jak bohatým, tak 
chudým,  proto  jednak  zrušil  ------  --------,  jednak rozšířil  přístup  k  veřejným funkcím a  míra  práv  se  již  
neodvozovala od ------,  nýbrž od -------. Zásadní změnou byly reformy za --------A2-, znamenající  posun k 
občanské rovnosti, neboť zaváděly jako hlavní princip územní dělení. Typické pro řecké obce bylo to, že v čele 
státu nebyl  jeden člověk, nýbrž několik úředníků v několika různých úřadech. Zde se jednalo především o 
------- a o --------, kteří měli na starosti vojenské záležitosti. Řekové měli odpor k příliš velké moci jedince, 
proto byly téměř všechny funkce ------ omezené. V této obci však navíc ten, kdo byl podezřelý ze snahy o 



uchopení moci, mohl být vypovězen na základě ---------A10. 
   Od  6.  století  rostl  na  východě  Řekům  nebezpečný  soupeř  s  agresivní  politikou  expanze,  Perská  říše. 
Vzájemný konflikt začal tehdy, když v roce 500 př.n.l. vypuklo povstání v ------ proti perskému vměšování do 
života ------------ řeckých obcí. Perský panovník B1------ se za ně krutě pomstil a rozhodl se uskutečnit výpravu 
do samotného Řecka. V roce 490 př.n.l. se pokusil  tento plán uskutečnit,  ovšem neuspěl.  Obrovská perská 
armáda musela ustoupit po porážce u ---------, přestože proti nim stálo pouze -------- vojsko. Když nový perský 
vládce ------ po deseti letech pokus opakoval, stála již proti němu armáda koalice řeckých obcí. Teprve jejich 
spolupráce umožnila  obávaného soupeře zastavit.  Peršanům, postupujícím ze severu, se Řekové postavili  v 
soutěsce u -A5-------. Zde však nakonec zůstala jen malá část vojska, kryjící ústup ostatních, kteří se rozhodli 
opevnit korintskou šíji a tím i přístup na ----------- poloostrov. To umožnilo Peršanům vyplenit ------, následně  
však  utrpěli  porážku v námořní  bitvě  u --B3-----,  kde  Řekové využili  lepší  pohyblivosti  svých lodí,  které 
--------- boky lodí perských. Když byla následujícího roku poražena perská armáda i v pozemní bitvě u -------, 
museli se Peršané stáhnout na lodích, jež však byly dostiženy a zničeny u mysu -B5----. Tím se Řekové zbavili  
nebezpečí perské okupace.
   Následující léta jsou dobou největšího rozkvětu ----- pod vedením -------. Dochází k jejich stavební obnově, 
jsou nově vybudovány chrámy na ---C1----. Svou nejdemokratičtější podobu dostává také politický systém.
   Doba klidu a rozkvětu však netrvá dlouho. Na obranu proti dalším možným útokům Persie je vytvořen spolek 
řeckých obcí, nazvaný podle sídla na ostrově -----. ------ však využily dočasného oslabení ------ a snažily se 
přeměnit spolek ve svou říši, což bylo důvodem zničující války mezi Řeky, zvané -A8--------- (431-404 př.n.l.). 
Jejím formálním vítězem sice byla ------, neboť ------ byly donuceny ke zbourání ------ a byla zde dosazena 
vláda  30  ------,  celkově  však  dlouhá  válka  oslabila  obě  strany  a  další  desetiletí  jsou  tak  dobou  úpadku 
klasického Řecka. 
   Nějaký čas se pokoušejí  využít  oslabení  tradičních velikánů některé menší  obce,  ale  rozhodující  změna 
přichází až po polovině 4. století př.n.l., kdy začíná na severu růst C4--------. Její panovník B4---- dokázal jako 
první sjednotit většinu Řecka, a to pod heslem vzájemné spolupráce v novém boji proti ------. Poté, co odpůrce 
této  ideje  porazil  v  bitvě  u -------D3- (338 př.n.l.),  mu  bylo  následujícího  roku na  všeřeckém kongresu v  
---A6---  svěřeno  velení  budoucí  společné  výpravy.  Tu  však  již  nemohl  uskutečnit,  neboť  byl  ---------. 
Příležitosti se však chopil jeho ambiciozní syn Alexandr. Roku 334 př.n.l. vpadl do ---- ---B2 a porazil v bitvě u 
------- spojené armády místních -----B6-. V následujícíh letech porazil dvakrát samotného perského panovníka 
Dareia  III.  (u  ----  a  u  ---A1----),  obsadil  -------  a  v  odvetu  za  vyplenění  -----  nechal  zničit  ----------.  To 
znamenalo pád celé říše. Tím byl jeho úkol splněn a část vojska řeckých spojenců byla propuštěna. Alexandrovi 
však dosavadní  úspěchy nestačily a rozhodl se rozšířit  svou slávu i  území a vybudovat  -------- říši.  Nalezl 
zalíbení v řadě orientálních obyčejů, přijal místní panovnické tituly a dokonce se nechal uctívat jako ---. Teprve 
když se jeho vojsko vzbouřilo a odmítlo postupovat dále do -----, musel se Alexandr vrátit do -----A12--, z 
něhož chtěl vytvořit hlavní město své říše. Při promýšlení nového uspořádání říše a nových výbojů ho zde však 
zastihla smrt.
   Alexandr neměl dědice, říše neměla žádný sjednocující prvek. Proto došlo k boji Alexandrových důstojníků o 
jednotlivá území,  kde byli  předtím jmenováni  -------.  Ti,  kteří  byli  v tomto boji  úspěšní,  takzvaní  ---------, 
založili několik říší, z nichž však žádná nedosáhla již takového významu. Nejdůležitější byla říše C5----------- v 
Egyptě, ---------- v Sýrii a ----------- v Makedonii.  V tomto období, zvaném ------------, se výrazně rozvíjela 
řecká kultura, a to i pod vlivy, přicházejícími z východu.
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