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D6, (11.5. – 17.5. - Prosím celé vytisknout, pročítat v kombinaci s učebnicí a vlepit do sešitu – nebo založit) 

Milí žáci. Zápisy učiva neslouží k učení se látky zpaměti! Pročítejte si je prosím v kombinaci s učebnicí. Tímto 

procesem si přirozeně učební látku zapamatujete. Odpovězte si na úkoly v pracovním listu. 

D6, zápis:  STAROVĚKÝ ŘÍM - pokračování UČEBNICE s. 110. – 112. 

KRIZE REPUBLIKY A JEJÍ POSTUPNÝ ZÁNIK  

(r. 146 př. n. l. – 31 př. n. l.)  

DŮSLEDKY PUNSKÝCH VÁLEK  

- Řím se stal jedinou velmocí ve Středozemí  

- nové provincie = nová připojená území --- přinesla bohatství (obilí, ovoce, zlato, látky…)  

- otroci = zajatci po válkách = levná pracovní síla  

- zánik hospodářství drobných rolníků (nevyplatilo se hospodařit – mnoho otroků) 

- na venkově byli buď: a) bezzemci  nebo b) boháči (kupují pole a budují velké usedlosti =latifundie)  

- tedy války obohatily jen úzkou vrstvu společnosti a přivodily sociální napětí  

 

133 – 121 př. n. l. – bratři Gracchové (prosazovali spravedlivé pozemkové reformy) 

- pozemkový zákon – max. omezená výměra půdy (namířeno proti bohatým latifundiím), zbytek půdy 

měl být rozdán bezzemkům 

- proti tomu vznikl odpor ------- otázka bezzemků nevyřešena, bratři reformátoři nakonec zavražděni! 

 

POLITICKÉ ROZPORY V REPUBLICE ŘÍMSKÉ  

- 2 politické strany:  

1. populáři (lat. POPULUS=lid) – podporují reformy  

- opora v lidovém shromáždění  

- vůdcem G. Marius  

2. optimáti (lat. OPTIMUS=nejlepší) – odmítají reformy  

- opora v senátu  

- vůdcem L. C. Sulla  

- boje o moc  

83 – 79 př. n. l. – Sullova diktatura  

- opora ve vojsku  

- seznamy politických odpůrců = PROSKRIPCE 

- zvýšení moci senátu, omezení lidového shromáždění a tribunů lidu  
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D6, (11.5. – 17.5. - Prosím celé vytisknout, pročítat v kombinaci s učebnicí a vlepit do sešitu – nebo založit) 

ŽOLDNÉŘSKÁ ARMÁDA  

- vojákům pevně stanovený plat (žold)  

- po 20 letech služby příděl půdy  

- boj proti vnějším nepřátelům a otrokům 

- armáda se skládala z legií (= základní vojenská jednotka římské armády, v době republiky  měla asi 4200 

mužů pěchoty a 300 jezdců) 

 

OTROCI  

- hlavně zajatci po válkách 

- pracují: doly, dílny, stavby, zemědělství  

- sluhové bohatých  

- mohli se z nich stát: gladiátoři = bojovníci proti šelmám nebo mezi sebou pro zábavu lidu 

 

73 – 71 př. n. l. – Spartakovo povstání  

- Spartakus = otrok, gladiátor 

- vedl povstání otroků nakonec po dlouhé době potlačeno X otřesení moci římského státu  

(odplata proti povstání – poprava – ukřižováním) 

- o zastavení povstání se zasloužil politik Crassus 

PRACOVNÍ LIST: 

ÚKOL 1: Spoj logicky čarou osobnost a popis její činnosti: 

a) Spartakus  I) Vedl si seznam odpůrců a omezil pravomoci lidového shromáždění. 

b) Sulla   II) Vedl povstání gladiátorů a otroků. 

c) bratři Gracchové  III) Snaha o spravedlivou pozemkovou reformu byla ukončena vraždou. 

 

ÚKOL 2: Vysvětli klíčové pojmy: 

a) LATIFUNDIE = 

b) PROSKRIPCE = 

c) GLADIÁTOR = 

d) POPULÁŘI = 

e) OPTIMÁTI = 

f) LEGIE = 


