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Co? Řekové se pomstili za únos a po 

desetiletém obléhání úskokem pronikli 

za hradby, Trójany pobili a celé město 

lehlo popelem.  

První částí zprávy je 

tučně vytištěný perex, 

který už obsahuje to 

nejdůležitější. 

Nepřímá řeč je stručnější 

než citace. 

 

Na rozdíl od vypravování 

nezačínáme tím, co se stalo 

nejdříve, ale tím, co je 

nejdůležitější.  

 

Slovo nejproslulejší je hned 

zdůvodněno – do zprávy 

totiž nepatří autorův vlastní 

názor (nejvíc se mi líbí 

Achilleus). 

Kde? Archeologové potvrdili, že Trója ležela 

na pobřeží Malé Asie v dnešním Turecku. 

Jak? Po střídavém válečném štěstí a smrti 

největších hrdinů byla Trója nakonec 

dobyta lstí, pomocí tzv. trojského koně a 

předstíraného ústupu. 

Proč? Příčinou války byl únos princezny Heleny, 

manželky spartského krále Meneláa, 

Kdo? kterého se dopustil syn trojského krále 

Paris. Nejproslulejší postavou událostí je 

však pro svou nezranitelnost řecký hrdina 

Achilleus.  

Kdy? Trojská válka se odehrála přibližně 1200 

let př. n. l., ale až za čtyři století po jejím 

ukončení 

Odkud?  

    

průběh války popsal řecký básník Homér 

v rozsáhlém veršovaném eposu nazvaném 

Ilias, (110 slov) 

   

Další 

odstavce 

mohou 

oddělovat 

mezititulky. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

podle jiného řeckého názvu města, Ílion. 

(116) 

Mnohokrát zasáhli bohové 

Do událostí často zasahovali mnozí 

bohové, někteří ve prospěch Řeků, jiní 

Trójanů. Hned na začátku Paris zvolil mezi 

třemi bohyněmi a dal zlaté jablko jako té 

nejkrásnější Afroditě, která mu slíbila lásku 

právě trojské Heleny. Nakonec to byl šíp 

vedený bohem Apollónem, který smrtelně 

zranil Achillea, když zasáhl právě patu, 

jeho jediné zranitelné místo. (173) 

Vznikla okřídlená slova 

Homérovy eposy se u Řeků těšily ohromné 

úctě, byly považovány za nejvyšší poezii 

a přednášely se o největších slavnostech. 

Ve školách se četly jako vzor. Mnohé 

obraty a okřídlená slova pocházejí 

z Homérových eposů: proto se našemu 

slabému, zranitelnému místu říká 

achillova pata, příčině k hádce jablko 

sváru a prostředku k utajenému průniku 

jako například do počítače trojský kůň. 

(235) 

Válku rozhodla Odysseova lest 

Válku neukončila ani Paridova smrt, proto 

král Odysseus připravil lest a Řekové 

postavili z trupů svých lodí obrovského 

dutého koně, ve kterém se ukrylo 20 – 30 

vojáků. Pak nasedli do lodí a odpluli pryč 

z dohledu obránců města. Ukrytí vojáci pak 

v noci překvapili po dlouhých oslavách 

rozespalé Trójany a otevřeli brány pro své 

spojence, kteří připluli zpět na smluvené 

znamení, které jim z hradeb města dala 

Helena hořící pochodní. (309) 

Teprve potom následují 

důležité podrobnosti,  

pozadí událostí, 

 

 

 

 

 

 

 

 

různé souvislosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a nakonec méně důležité 

detaily nebo dodatečné 

informace, které lze 

vynechat.  

 

 

 

Zprávu by mělo být 

možné krátit odzadu 

větu po větě, aniž by 

příliš ztratila na obsahu. 




