
Situace po řecko-perských válkách
478 př. n. l.  * athénský námořní spolek, jehož cílem bylo osvobodit  Řeky z područí  
Peršanů
449 př. n. l.  po vítězství u Kypru byl uzavřen  Kalliův mír a Peršané byli  nuceni uzat  
nezávislost řeckých obcí v Malé Asii
→ Athény nebyly ochotny rozpustit námořní spolek a začaly si podmaňovat další členy 
spolku, často i násilím
→ spolek se přeměnil na athénskou námořní říši

Periklés = athénský stratég → doba Periklova
– demokratické  reformy →  správa  státu  přešla  na  sněm,  jehož  členy  byli

všichni občané - muži starší dvaceti let

Sněm – rozhodoval o všech opatřeních uvnitř státu i mimo něj, členové pobírali menší plat, 
aby se mohli věnovat veřejné činnosti.
Stát  vyplácel  podpory  chudším  občanům a  nutil  bohaté,  aby  sponzorovali  divadla,  
slavnosti a aby na své náklady vystrojovali válečné lodi.
Athény rozkvetly do krásy – sochařská výzdoba, na níž se podílel jeden z nejslavnějších 
řeckých sochařů Feidiás (Periklův přítel).
Bohatsví plynulo Athénám nejen z peněz námořního spolku, ale především z práce otroků 
(1/3 obyvatelstva) → levná otrocká práce vytlačila práci svobodných občanů, ti pak žili 
ze státních příspěvků a podpor bohatých spoluobčanů.

Peloponéská válka
431 – 403 př. n. l.
Athény x Sparta

- patřila k největším a nejkrvavějším konfliktům v dějinách Řecka
→ hospodářský a politický úpadek všech městských států a konec rozkvětu Řecka

– střídavé úspěchy na obou stranách
– Sparťané využívali pozemního vojska → zpustošení Attiky
– oslabení Athén využili otroci, kteří houfně utíkali
– Athéňané vyslali námořní výpravu na Sicílii, která skončila naprostým nezdarem
– Sparta požádala o pomoc Peršany, kteří jím poskytli finance na postavení loďstva

→  r. 405 př. n. l. Byly Athény poraženy v bitvě u Aigospotamoi (= u Kozích říček, 
dnešní Dardanely)

– Athény musely kapitulovat a rozpustit námořní říši

– Sparta se stala hegemonem v Řecku – také její výsadní postavení vyvolávalo odpor 
ostatních polis.

– 371 př. n. l. byla Sparta poražena Thébami  v bitvě u Leukter → Théby se zmocnily 
nadvlády nad ostatními státy

– Athény se znovu pokusily obnovit námořní spolek.
→ neustálé spory umožnily vzestup nového nečekaného suopeře na severu - Makedonie


