
Krásný nový týden, šesťáci. 

 

Moc děkuji za vaše zaslané odpovědi z minulého týdne. Kdo nestihl, dopošlete. 

V minulém týdnu jste se dozvěděli, kdy vzniká Římská republika, kdo vládl, jaká práva měli 

patricijové a plebejové, atd. I tento týden nás čeká kapitola věnující se Římu a to zejména 

punské války. 

 

Budeme pracovat s učebnicí, vašim úkolem je pročíst kapitolu Římské výboje v západním 

Středomoří (Ovládnutí Itálie, Punské války, Ovládnutí Makedonie a Řecka – str. 106 – 109). 

Po přečtení si ústně zodpovězte otázky v učebnici a poté přepište (vytiskněte) zápis do sešitu. 

Pravidelně mi píšete, ale pro jistotu opět přidávám e-mail: chroustova@zsstjicin.cz 

 

Ať se vám práce daří. 

Blanka Chroustová 

 

Zápis: 

 

Boje Římanů se sousedy 

- Řím získá nadvládu nad nejbližším okolím, odráží vpády nepřátel a brzy začali sami 

napadat sousední Etrusky 

- Největší nebezpečí znamenal vpád Keltů (Galů), kteří pronikli do Itálie ze severu – 

Římské vojsko bylo roku 387 př.n.l. poraženo 

- Římané se z vpádů Galů vzpamatovali a do konce 4. st.př.n.l. a postupně ovládli 

většinu italského území. 

- 265 př.n.l – Římané se stali pány celé Itálie 

- Řím se tak stal velkou konkurencí pro Kartágo, které bylo námořní velmocí 

v západním Středomoří – po stejné oblasti toužil i Řím a této střet zájmu vyústil 

v punské války: 

Punské války 

 konflikt vedl k 3 válkám 

 1. válka punská - vyhlášena Kartágem - lepší na moři, Římané lepší pěchota 

o Kartágo poraženo - zisk Sicílie, Sardinie, Korsiky 

o Řím byl nucen vybudovat námořní vojsko - stal se velmocí 

 2. válka punská - vůdce Hannibal přešel s obrovskou armádou přes Alpy 
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o ve své armádě měl i válečné slony 

o při přechodu Alp ztratil mnoho bojovníků a všechny slony, až na jednoho! 

o porazil Římany u Trasimenského jezera (nikdo z římské armády bitvu 

nepřežil …) 

o další vítězství zaznamenal u Kann 

o dostal se až k Římu, ale zalekl se vysokých hradeb a odmítl jej dobýt 

o Římané se během toho vylodili v Africe a začali pustošit oblast Kartága - 

Hannibal se proto musel rychle vrátit bránit domů 

o poražen římským vojskem nedaleko své domoviny! 

o Kartágo ztratilo veškerá území - mimo Afriku 

o muselo předat lodě, válečné slony a nesmělo vést žádnou válku 

 3. válka punská - obrana kartáginců vůči sousedním útočícím kmenům = porušení 

smlouvy s Římem! 

o roku 146 př.n.l. - Kartágo dobyto a srovnáno se zemí 

 

 

Ovládnutí Makedonie a Řecka 

 Makedonie - spojenec Kartága - poražena v bitvě u Pydny (168 př.nl.) 

 stala se z ní římská provincie ... 

 

 roku 146 př.n.l. dobyt řecký Korint - Řecko se dostalo pod nadvládu Říma 

 Řím se stává impériem! 

 


