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ŘECKO-PERSKÉ VÁLKY 

 

1. Najděte na mapě hlavní účastníky válečného konfliktu. Popište rozsah perské říše ve 

Středomoří. Co vedlo k válečnému konfliktu mezi perskou říší a řeckými polis? 

             Vyznačte na mapě Milétos, Athény, Spartu, Thermopyly, Marathon, Salamínu, Plataje a      

             Mykalé.  
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          http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_Greco-Persian_Wars-en.svg?uselang=cs, licence CC 
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2. Popište průběh bitvy u Marathonu. Kdo velel řeckým (Athény a Plataje) a perským 

vojskům ?  Jaký význam měla bitva pro Řeky, čím vstoupila do dějin? 
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3. V krátkém období relativního míru po bitvě u Marathonu Athéňané budují válečné 

loďstvo. Z jakých prostředků a na čí popud? Který přístav Athéňané opevnili? 
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4. Popište řeckou válečnou loď. Jakou výhodu měla oproti lodím perským? 
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5. Popište typy řeckých bojovníků a jejich výzbroj a výstroj. 
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6.   Popište průběh bitvy u Thermopyl. Kdo velel řeckým a perským vojskům?  Čím bitva 

vstoupila do dějin? 
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7.  Interpretujte níže uvedený epitaf. Kdo je jeho autorem? Na čí počest byl pronesen? 

    Jdi, poutníče, a zvěstuj Lakedaimonským 

    že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám.
1
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1 Bitva u Thermopyl [online]. 2005, 28. prosince 2012 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Thermopyl. 
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8.  Popište průběh bitvy u Salamíny. S jakým výsledkem bitva skončila? 
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9. Ve kterých bitvách byla dokonána porážka perských vojsk? 
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Řešení 

1. Snaha Peršanů ovládnou zbylá řecká města, hlavní záminka - pomoc řeckým městům 

v Malé Asii, která povstala prosti Peršanům v letech 499 – 494 před Kr., ze strany Athén. 

2. Klíčová slova: perská přesila, vojsko Řeků tvořeno pouze Atéňany a Platajci, frontální útok 

Řeků čelně a po křídlech, moment překvapení, pořážka Peršanů, Miltiades a Dareios I., 

zvýšení sebevědomí Řeků, jedno z největších vítězství Řeků. 

 

3. Výtěžek ze stříbrných dolů v Lauriu, Themistokles, Peiraeus. 

 

4.   Typ lodě – triéra, pevná a tuhá konstrukce, kloun, nízký ponor, loď ovládal kormidelník,                        

dobrá manévrovatelnost.  

5. 

                                                                                        prak                               přilba           zbroj (krunýř)         kopí (někdy oštěp)                                    

                                                                                 štít                                                                                                                                                         štít (hoplon)          

 

   čapka 

 

 

     

               lehkoděnec (peltast)          prakovník         těžkoděnec (hoplit)   těžkoděnec (hoplit) 

oštěp                                                    štít                                                     náholenice                               meč                kovové plátky, součást krunýř              

6.  Klíčová slova: perská přesila, úzká soutěska, zrada, boj do posledního muže, spartský král 

Leonidas, perský panovník Xerxes I. 

 7. Autorem je řecký lyrik Símonidés z Keu *asi 556 – †467 př.n.l., epitaf vytvořen na počest 

padlých Sparťanů v bitvě u Thermopyl. Oslava statečnosti, lásky k vlasti. 

8. Úzký a mělký průliv, lehčí řecké lodě x těžké perské koráby,  

9. Pozemní bitvy u Plataj (479 př. Kr.) a bitva u mysu Mykalé (Malá Asie) téhož roku. 
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3. 

Materiál je určen pro bezplatné užívání pro potřebu výuky a vzdělávání na všech typech škol a 

školských zařízení. Jakékoliv využití podléhá autorskému právu. Dílo smí být dále šířeno pod 

licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz). 
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