
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 99- 104. 
 

Starověký Řím 
 
= jedna z kolébek evropské civilizace, na dědictví této civilizace stojí kultura Evropy  
 
Přírodní poměry 
 
- na severu úrodná rovina, suché zimy a horká léta, na jihu pohoří Apeniny, suché a teplé podnebí, 
v létě nedostatek vláhy, na některých územích močály 
- pastevectví: ovce, kozy 
- zemědělství: obilí, olivy, vinná réva, fíky, jablka, citrusy 
- zásoby hlíny: výroba cihel, keramiky, nedostatek stavebního kamene 
- získávání soli prostřednictvím odpařování, sůl velmi výhodný obchodní artikl 
 
Etruskové 
 
 - pravděpodobně žili na území dnešní Itálie od 10. st. př. n. l., jejich původ je dodnes nejasný 
- vyspělá civilizace, budování terasovitých políček se zavlažovacím systémem 
- zpracování železa a bronzu (překrásné šperky) 
- posmrtný život: hroby pod zemí, popř. ve skalách jsou budovány jako zmenšená etruská domácnost 
- městské státy, tam vládli členové mocných rodů (města Tarquinie, Caere, Veje, Řím,…) 
- v 7. a 6. st. př. n. l. mocenský vrchol, ovládnutí třetiny Itálie, na počátku 5. st. př. n. l. se k moci 
dostávají italické kmeny  
 
 Nejstarší dějiny Říma    
- podle legendy založili starověký Řím bratři Romulus a Remus roku 753 př. n. l. Společně vyorali 
hranice města, pak ale vznikl mezi nimi spor o to, jak se bude město jmenovat. Romulus Rema zabil a 
město, bylo pojmenováno po Romulovi, Roma (Řím) 
- základy města existovaly už v 10. st. př. n. l. jako centrum kraje Latium, žili zde Etruskové, italické 
kmeny a Řekové 
- v čele král, obyvatelé rozděleni na patricie (urozené) a plebeje (neurozené), už do společnosti patřili 
i otroci (nesvobodní) 
- král Servius Tullius rozdělil obyvatele do pěti majetkových tříd, podle toho se odvíjela jejich politická 
moc, evidoval  také u obyvatel místo bydliště 
- 510 př. n. l. byl vyhnán z Říma poslední etruský král Tarquinius Superbus a tím končí tzv. doba 
královská, na nejvyšší místo byli voleni dva konzulové vždy jednou za dva roky   
  



Vyplň  a do 1. 5. 2020 odešli ke kontrole, 
ideální je ve wordu 
 
Počátky starověkého Říma 
 
1. Kdo byly vestálky? Odpověď snáze najdeš, když si prohlédneš stranu 104  v 
učebnici. 
 
 
2. Které plodiny pěstovali starověcí Řekové i Římané? 
 
 
 
 
 
3. Kdo byl Tarquinius Superbus?  
 
 
 
 
4. Kdo byli Etruskové a kdy byli na vrcholu moci ve starověkém Římě? 
 
 
 
5. Podtrhni jméno, které je římského původu. 
 
Pavel, Vratislav, Jaromír, Martin, Eva, Lucie 
 
 
 
6. Vysvětli pojmy patricijové, plebejové. 
 
 
  
 
 
 
 


