
Poznámky 
- nejprve si probíranou látku přečtěte v učebnici, pak si poznámky opiš, nebo vlep do sešitu. Pokud 
budeš vlepovat, pečlivě si projdi a barevně vyznač to podstatné.  
- probíraná látka je v učebnici na straně 110- 114. 
 

Krize římské republiky 
 
Důsledky válek 
- ve 2. st. př. n. l. se Řím stal velmocí ve Středomoří 
- v důsledku válek museli muži sloužit v armádě, neměl kdo obdělávat pole, v Římě i v souvislosti s 
růstem počtu obyvatel hrozil nedostatek obilí, proto se dováželo z provincií. Dovezené obilí však bylo 
laciné a místní drobní zemědělci chudli, protože se využívala práce otroků. Proto řada z nich 
odcházela do Říma, kde jako svobodní získali občanství. Bohatí statkáři zakládali na jejich pozemcích 
vinice, olivové háje. 
- odchodem do města se ze zemědělců stávala chudina, stát tak přicházel o vojáky z vlastních řad 
- 133- 121 př. n. l. se  o reformu půdního vlastnictví pokusili tribuni lidu, bratři Gracchové, kdy půda 
měla být přidělována bezzemkům. Narazili na odpor bohatých statkářů a byli oba zavražděni. 
 
Populáři a optimáti 
-populáři= politická strana, která podporuje zájmy lidových vrstev 
- optimáti= politická strana, která je konzervativní a podporuje především zájmy statkářů 
- v čele Říma stanuli optimát Lucius Cornelius Sulla a populár Gaius Marius. V Římě propukly boje  a 
zvítězil Sulla. 83 př. n. l. se stal diktátorem. Nechával pořizovat tzv. proskripce= seznamy nežádoucích 
osob, které měly být zabity a jejich majetek zkonfiskován. Omezil moc lidového shromáždění a zvýšil 
moc senátu. 
-  vojenská reforma Gaia Maria: vojevůdce, který pro vojáky prosadil pevný plat, na státní útraty byli 
budoucí vojáci cvičeni, živeni, vyzbrojeni a vystrojeni. Služba trvala 16 let a po jejím konci dostávali 
vojáci peníze, nebo pozemky  
 
Gladiátoři 
- zvláštní typ otroků 
- název pochází od slova gladius = meč. Zápasili však s mnoha dalšími zbraněmi, nebyl výjimkou ani 
zápas s dravými šelmami. 
- pocházeli z řad válečných zajatců, potrestaných otroků atd. 
- byli cvičeni v tzv. gladiátorských školách, kde se s nimi zacházelo velmi krutě 
- zápasili v amfiteátrech, největším bylo Koloseum v Římě. Tato stavba pojala až 50000 sedících 
diváků. 
 
 
film Gladiátor (2000): film je historicky poměrně věrohodný, ale doporučila bych dosledovat 
v přítomnosti rodičů 
   
  



Vyplň  a do 15. 5. 2020 odešli ke kontrole, 
ideální je ve wordu 
 
Krize římské republiky 
 
1. O co usilovali bratři Gracchové? 
 
 
2. Jaká pozitiva přinesla vojenská reforma Gaia Maria? 
 
 
3.  Co znamenají pojmy populáři, optimáti? 
 
 
4. Kdo byli gladiátoři? 
 
 
5. Kdo se stal v Římě diktátorem a jaké to přineslo záporné jevy? 
 
 
 
6. Napiš tři nejpodstatnější informace ke Spartakově povstání. Informace 
najdeš na straně 112. 
 
 
 
 
 


