
Základní škola Kladno, Vašatova 1438 
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Taťjana Horáková. 

VY_32_INOVACE_D_367 

 
 
ŘECKO-PERSKÉ VÁLKY 
490 – 449 př. n. l. 
 
 
Autor: Taťjana Horáková, Mgr. 

Použití: 6. ročník 

Datum vypracování:  12. 1. 2013 

Datum pilotáže: 20. 2. 2013 

Metodika: prezentaci  lze využít pro seznámení žáků s řeckými bohy a jejich vlastnostmi, dále pro výklad o řecko-perských válkách, na závěr 
žáci pomocí učebnice, učitele nebo jiných zdrojů zodpovídají zadané otázky 

Anotace: prezentace seznamuje s řeckými bohy, s příčinami, průběhem a následky řecko-perských válek (klíčová slova: Olymp, bohové, 
olympijské hry, Persie,  obranný spolek, maratónský běh) 



490 – 449 př.n.l. 



Víra v olympské bohy sjednocovala celé Řecko. 

- řečtí bohové vypadali jako lidé, měli lidské vlastnosti 

i (slabosti), byli nesmrtelní a věčně mladí, sídlili na 
Olympu, (pojídali ambrosii a popíjeli nektar) 

Vládce bohů – Zeus (hromovládný) – manželka Hera 

Poseidon – bůh moře, Hádes – vládce podsvětí 

Afrodita+Eros – bohové lásky, Artemis – bohyně lovu 

Ares  - bůh války, Pallas Athéna – bohyně moudrosti 

Apollon + 9 Múz – bohové umění 

- na počest boha Dia se konaly v Olympii hry - účast 
soutěžících z celého Řecka – vyhlášen celořecký mír  

 



obr. 1: ZEUS  Obr. 2: HERA A PROMETHEUS 



 Najdi na mapě perskou říši a řecká města 
na pobřeží Malé Asie.  

 Nepřítel: PERSIE 
 Příčiny: území (půda), kořist, otroci 
 Záminka: 
  maloasijská řecká města ovládla Persie                 
=> města se vzbouřila - Atény jim   
poslaly pomoc = záminka pro napadení 
Řecka Peršany  



ROK MÍSTO VÍTĚZSTVÍ ZAJÍMAVOST 

490 PŘ.N.L. MARATHON ŘEKOVÉ MARATÓNSKÝ 
BĚH (42,2 KM) 

480 PŘ.N.L. THERMOPYLY PERŠANÉ ZRADA – SMRT 
SPARŤANŮ 

480 PŘ.N.L. SALAMÍNA ŘEKOVÉ NÁMOŘNÍ 

479 PŘ.N.L. PLATAJE ŘEKOVÉ 
 

ZDRCUJÍCÍ 
PORÁŽKA PERSIE 

- perské loďstvo definitivně poraženo u mysu Mykalé 
- oficiální mír sjednán až v roce 449 př. n. l. 



 vznikl během řecko-perských válek 

 spojoval asi 100 městských států 
(polis) 

 vrchní velení - Athény  

 společná pokladna na ostrově Delos  

 po bitvě u Salamíny Athéňané převezli 
pokladnu do Athén a začali diktovat 
podmínky spojencům 

 



 Kdy a kde se poprvé soutěžilo v maratón-
ském běhu? 

 Na počest koho se tento běh koná? 

 Proč byl Emil Zátopek vyhlášen „Sportovní 
legendou století“? 

 Jaké výhody získaly polis vytvořením 
obranného spolku? 

 Jaké problémy vznikly, když se Athény 
začaly chovat nadřazeně?  



 na prvních novodobých olympijských hrách v 
Athénách roku 1896 

 na počest athénského běžce Diomedóna 

 Emil Zátopek vyhrál na OH v Helsinkách v r. 1952 
zlato v běhu na 5 km, 10 km a v maratónu 

 jednotný postup proti nepříteli, zásobování vojska 
zbraněmi a potravinami, velení Athén, společná 
pokladna (na ostrově Delos) 

 členové spolku si nechtěli nechat poroučet od 
Athén a plnit to, co jim Athéňané nadiktovali; 
vadilo jim, že Athéňané převezli společnou 
pokladnu do Athén a peníze z ní využívají pro 
sebe (na obnovu Athén) 
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