
Dějepis 27.4.-30.4. 

Tento týden se dozvíme, jak Římané bojovali s Kelty ( Keltové, vzpomínáte na 

ně? učebnice str. 23, 24) a jak se nakonec Římanům povedlo ovládnout skoro 

celý Apeninský poloostrov. Povíme si také něco o tom, jak vypadala římská 

armáda.  

Přečtěte si text v učebnici str. 94, 95. Pozornost věnujte mapce na str. 94.  

Zápis: 

Ovládnutí Apeninského poloostrova Římem 

Boje s Kelty 

• útok Keltů - Keltové (Římany nazývání Galové) napadli Řím počátkem 4. 

stol. př.n.l.  

• Řím zpustošili, ubránil se pouze opevněný Kapitol 

• o pověst o posvátných husách, které začaly kejhat, probudily obránce, a 

ti Kapitol ubránili 

• Římané nakonec zaplatili výkupné a Keltové odtáhli 

Rozšiřování území 

• do roku 265 př.n.l. Římané dobyli skoro celé území Apeninského 

poloostrova, včetně řeckých měst na jihu (město Tarent) 

•  kromě severu, který patřil Keltům (mapa str. 94) 

• na dobytých územích zakládají města, obyvatelé ovládnutých území jim 

musí pomáhat ve válkách 

• v tomto období rozvoj řemesel, obchodu, zavedení mincí 

Římská armáda 

• sloužit v ní mohli pouze muži od 17let, kteří vlastnili majetek 

• byla to otázka nejen povinnosti, ale hlavně cti 

• nejdříve nedostávali mzdu, ale měli podíl na válečné kořisti 

• vojsko se dělilo na legie, skládaly se z pěchoty a jízdy 

• útočili na otevřených prostranstvích kopími a meči 

• později ke konci období republiky se služba ve vojsku změnila v povolání, 

vojáci dostávali plat - žold 

• Řím měl v této době už stálou armádu, která byla velmi silná a úspěšná 

 

 



 

Zajímavosti: 

 

Určitě někteří znáte komedie o Asterixovi a Obelixovi. Filmy byly natočeny 

podle francouzského komiksu, jsou kreslené, i v hraných verzích. Asterix a 

Obelix jsou Galové, kteří bojují s Římany, spadá to sice do mladšího období, 

kolem roku 50 př.n.l. ale to nevadí - na YouTube toho o nich najdete spoustu, 

např. 

https://www.youtube.com/watch?v=xEwhuHZK1bU&t=722s  

 

Tentokrát už seriózně, video o římské armádě 

https://www.youtube.com/watch?v=R7Nzj9IcSZQ 

 

 

Odpovězte na následující otázky, vyfoťte a pošlete na mail. Užijte si 

prodloužený víkend! Děkuji.  

 

1) Jak se jmenuje národ, který Římané nazývaly Galy? 

2) Kdo dle pověsti zachránil obránce Kapitolu v boji proti Keltům? 

3) Jak se jmenovalo nejmocnější řecké město na apeninském poloostrově? 

4) Na jaké jednotky se dělila římská armáda? 

5) Měli Římané snahu se vyhýbat vojenské službě? 

6) Jak se nazývá plat vojáků? 

 

7) Bonusová otázka pro chytré hlavy: 

Napište mi, jak se vlastně Řekové objevili na Apeninském poloostrově a proč. 

https://www.youtube.com/watch?v=xEwhuHZK1bU&t=722s
https://www.youtube.com/watch?v=R7Nzj9IcSZQ

