
Vytvoření zápisu a dělání úkolů do sešitu. Zápis není nutno ručně opisovat, stačí 
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Starověký Řím 
 
Základem této říše byla dnešní Itálie a jeho hlavní město Řím, na Apeninském 
poloostrově a ostrovy Sicílie, Sardinie, Korsika (dnes Francie). Itálie je hornatá 
země, na severu pod Alpami je však velká Pádská nížina. 
 

Sever apeninského poloostrova z počátku osídlily kmeny Etrusků, jižněji byli 
početnější Italikové, na Jih a okolní ostrovy obývali také Řekové a Kartaginci.  
 
U Italiků byla nejvýznamnější skupina Latinů – hovořili latinou, později jazykem 
celé římské říše. Z latiny pochází dnešní románské jazyky, ale i ostatní jazyky 
z ní čerpaly – velká část slov má původ v latině. 
 
Antická kultura Říma ovlivnila celou Evropu i dnešní celý současný svět.  
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Období královské (od 1000 p.n.l) 

Město Řím bylo centrem kmenů Latinů, založili jej však Etruskové sloučením 
osad na březích řeky Tibery. Řím (Roma) je dle pověsti odvozen od prvního 
římského krále Romula (753 p.n.l.), v pravdě však asi od etruského rodu Ruma. 

Společnost Říma tvořili občané – urození patricijové (původní obyvatelé Říma) 
a neurození plebejové (přistěhovalci), nesvobodnými byli otroci.  

Vyhnáním posledního etruského krále z Říma (510 p.n.l.) končí doba královská a 
nastává republika.  

Úkol: Zjisti, jaký je příběh pověsti o založení Říma. Kým byl první římský král a 
jeho bratr v pověsti zachráněni, když byli jako novorozeňata vhozeni v košíku do 
řeky Tibery? 

Úkol: Jak se tvořila římská jména? Kdo to byly vestálky? Co v latině znamená 
slovo republika?  

 

 

 

 

 

 

 

Etruskové jsou kmenem, o kterém se dodnes neví, odkud původně pochází. 
Jejich zemědělství bylo poměrně rozvinuté, půdu uměli odvodňovat i 
zavodňovat, na svazích budovali terasovitá pole. Zpracovávali bronz i železo, 
byli vyspělí stavitelé, znali klenbu. Svým mrtvým stavěli honosné hrobky 
zdobené freskami, aby neměli po smrti nouzi, byly vybavené. Z hrobek vznikala 
celá města – nekropole.  
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Fasces - symbol úřední moci 
 

Římská republika a ovládnutí Středomoří (510-31. p.n.l.) 

Republiku řídili volení úředníci – nejvyššími byli 2 konzulové a senát s 300 
senátory (na počátku urození patricijové).  

Ze severu do římské říše pronikali Keltové neboli Galové – Řím i vydrancovali. 
Římané se však brzy vzpamatovali a ovládali celou dnešní Itálii (265 p.n.l.). 

Řím o ovládnutí středomoří bojoval s mocným městem na severu Afriky 
s Kartágem – 3 punské války (264-146 p.n.l. – 118let) V těchto válkách Římané 
postupně ovládli všechna Punská území (Punové – Kartaginci).  

V době válek přestávaly fungovat principy republiky a k vládě se dostávali 
diktátoři (samovládci). Tato doba je typická vnitřními mocenskými boji a 
vraždami vlivných Římanů, soupeře likvidovali podle černých listin (proskripce). 

Diktátor Gaius Octavianus přijal titul Augustus (vznešený) a jeho zvolením 
samovládcem skončila republika (31 p.n.l.). 

 

 
 

 

 
 
 
Nejvyšší 2 volení úředníci byli konzulové a 300 senátorů v senátu tzv. rada 
starších. Volilo je lidové shromáždění – svobodní občané (muži), hlasovali i o 
zákonech a o válce. V době nebezpečí však vládl neomezenou mocí diktátor.  
Úředníci byli z řad patricijů a byli to ti nejváženější římští občané. Plebejové 
výhrůžkou, že si založí vlastní město, chtěli získat stejná práva jako patricijové, a 
proto byly sepsány i první římské zákony tzv. 12 desek, platné pro všechny a 
vymohli si také volbu úředníka z jejich řad, který by ochraňoval jejich zájmy – 
tribun lidu – měl právo veta – zamítnout zákon nevýhodný pro plebeje. Symbol 
moci úředníků byly fasces – svazek prutů s vetknutou sekerou. 
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1. Punská válka – boj o Sicílii. V bojích na moři byli lepší Punové, a proto 
Římané budovali loďstvo, Puny porazili a získali Sicílii, Sardinii a Korsiku (první 
římské provincie – podrobená území mimo Itálii připojená k Římu). 
2. Punská válka – tažení Punů do Itálie přes Pyrenejský poloostrov a Alpy.  
Kartaginský vojevůdce Hannibal, s velkými ztrátami překročil i se svými slony 
Alpy. V Itálii vítězil, dostal se až k Římu, ale nepokusil se ho dobýt, protože byl 
odvolán na pomoc Kartágu, protože se tam vylodili Římané, v Africe byl 
Hannibal poražen. Římané tak získali Hispánii (dnešní Španělsko) a Kartágo bylo 
nuceno za sebepoškozujících podmínek přijmout mír. 
3. Punská válka – Punové porušili podmínku, že nebudou válčit, i když se jen 
bránili, a tak bylo Kartágo Římany zcela zničeno a stalo se jeho provincií 
s názvem Afrika.  

 

Úkol: Připomeň si, co bylo Kartágo (viz zápis o Féničanech). 

Úkol: Kdo byl Archimédés, jak zemřel a jaký výrok řekl před svou smrtí? 

Úkol: V textu výše najdi, jaký punský vojevůdce přecházel s bojovými slony 
Alpy - nejvyšší pohoří Evropy. Jak zvládli sloni přechod Alp?  

 


