
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 105- 110. 
 

Řím v době republiky 
 

- slovo republika pochází z jazyka Římanů latiny, res publica= věc veřejná 
- latina= jazyk původně italických kmenů, později se rozšířil na všechna území ovládaná starověkými 
Římany. Ve středověku pak byla latina jazykem vzdělanců v celé západní Evropě 
 

Římské úřady 
- na vedení státu se měli podílet všichni svobodní občané 
- v čele státu stáli dva konzulové volení na jeden rok, v případě nebezpečí se z jednoho z nich stával 
diktátor s neomezenou mocí 
- na činnost konzulů dohlíží senát, který má 300 členů, funkce senátora je doživotní 
- na chodu státu se podílela řada úředníků: cenzoři (soupis majetku), aedilové (policejní pravomoci), 
tribuni lidu (právo zakročit proti činu kteréhokoli úředníka kromě diktátora). Úředníci byli voleni 
sněmem, kterého se mohl účastnit každý občan. 
- 494 př. n. l. vyvrcholil spor mezi patriciji (vrstvou bohatých) a plebeji (chudí, lid), kdy plebejové 
odešli za hranice města a vyhrožovali, že město opustí, což by byla pro Řím nenahraditelná ztráta, od 
té doby fungoval úřad tribuni lidu. 
- 449 př. n. l. byl vytvořen tzv. Zákon 12 desek. Na Foru Romanu (=hlavní římské náměstí) byly na 12 
kamenných deskách vystaveny zákony. Do 4. st. př. n. l. byly zákony upraveny tak, že si v nich si byli 
všichni svobodní občané před zákonem rovni.  
 

Římské výboje do Středomoří 
  

- postupně si Římané podmanili Etrurii (sousedící území), sami však ve 4. st. př. n. l čelili vpádu Galů 
(jeden z kmenů Keltů). Do 3. st, př. n. l. ovládli celé území Apeninského poloostrova 
- provincie= území podmaněné Římem, ve kterých bylo uplatňováno římské právo a žilo se zde podle 
kulturních zvyků Říma: úředním jazykem  
 

Punské války (264 př. n. l. - 146 př. n. l.) 
- Punové= obyvatelé Kartága v severní Africe. Patřili k Féničanům, obyvatelům semitského původu. 
Byli to zdatní obchodníci. 
- Římané toužili rozšířit sféru svého vlivu a zároveň Kartágo bylo zásobárnou obilí pro přelidněný Řím 
- v první fázi Římané vítězili a přisvojili si Sicílii, Sardinii, Korsiku. Římané začali budovat silné loďstvo, 
aby se stali i námořní velmocí. 
- ve druhé fázi se Kartágo zmocnilo Hispánie, římské provincie na území dnešního Španělska. To bylo 
záminkou pro vypuknutí další, druhé, fáze punckých válek. Kartaginský vůdce Hannibal táhl po souši 
přes Alpy do Říma. Nad Římany zvítězil u Trasimenského jezera a pak ještě v bitvě u Kann. Tato bitva 
byla počtem z nejstrašlivějších bitev starověku, zanechala po sobě několik desítek tisíc mrtvých. 
Hannibal však nedokázal svou převahu využít a zalekl se mohutných hradeb města Říma. Římané se 
vylodili v severní Africe, kde byl Hannibal se svými vojsky poražen a byl nucen přijmout mír s Římem. 
-ve třetí fázi, v roce 146 př. n. l., bylo Kartágo srovnáno se zemí, aby již nikdy nemohlo Římu škodit. 
 
   

Římská legie 
= vojenská jednotka, která měla 6000 pěších vojáků a 120 jezdců. Každá legie nesla ve znaku orla a 
bylo jí přiděleno číslo. Římští vojáci měli jednotné oblečení a jednotnou výzbroj. 
Vojáci byli vystaveni velmi tvrdému výcviku, žili ve vojenských táborech. Všechny tábory měly 
pravoúhlý půdorys a jednotný vzhled. Na místě původních vojenských táborů vznikla řada evropských 
měst. 
  



Vyplň  a do 8. 5. 2020 odešli ke kontrole, 
ideální je ve wordu 
 
Řím v době republiky 
 
1. Co znamená slovo republika? 
 
 
2. Jaké postavení měli v Římě otroci? Odpověď najdeš v učebnici na straně 110. 
 
 
 
3.  Co bylo příčinou punských válek? 
 
 
 
 
4. Seřaď události od nejstarší k nejmladší: 
 
zničení Kartága, přechod Hannibala přes Alpy, Zákon 12 desek 
 
 
 
5. Kdo byl cenzor, kdo byl tribun lidu? 
 
 
 
6. Co víš o římské legii? 
 
 
 
7. Co znamená ve starověkém Římě pojem provincie? 
 
 
 
 
 
 
 


