
Dějepis 18.5.-22.5. 6.A, 6.C 

Tento týden se budeme věnovat okolnostem, které vedly k zániku republiky v 

Římě a nahlédneme do života veliké skupiny římského obyvatelstva, kterou 

byli otroci. 

Přečtěte si text v učebnici str. 100-102. Pozornost věnujte obrázkům. 

Zápis: 

Příčiny zániku republiky 

• Řím se stal velkou a mocnou říší - dobyl mnoho nových území (provincie) 

• války a velikost říše ale měly za následek mnoho problémů 

 

  1) problémy drobných rolníků a armády 

• hospodářství rolníků během válek pustla, protože museli sloužit v 

armádě  

• nuceni prodat půdu bohatým velkostatkářům - stávají se bezzemky →  

nemohli sloužit v armádě → ubývalo vojáků 

• stát musel bezzemky živit 

• nakonec proto služba v armádě placená 

 

  2) problémy s otroky 

• otroci byli majetkem pána 

• pracovali pouze za jídlo a oděv 

• pán je směl trestat, dokonce i zabít 

• špatné životní podmínky vedly ke vzpourám 

• největší z nich - Spartakovo povstání (73 – 71 př.n.l. ) - vedl je gladiátor 

Spartakus  

  - 70 uprchlých otroků, později až 70 tisíc 

        - nebyli však jednotní → poraženi 

 

Gladiátoři - otroci, kteří spolu zápasili pro pobavení publika 

(z latinského gladius - meč) 

cvičeni ve speciálních gladiátorských školách 

 

   

 

 



3) problémy s řízením republiky 

•  přestaly fungovat sněmy, protože občané žili příliš daleko, aby jezdili na 

zasedání do Říma, (říše byla obrovská) 

• spor o řízení států - zda má řídit senát, nebo jeden člověk → občanská 

válka (válka v rámci jedné země, vedou ji proti sobě političtí odpůrci) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FlsIosHy3tE 

 

 

Zde jsou otázky, vypracuje, vyfoťte, pošlete, děkuji. (odpovědi tentokrát 

najdete také u obrázků v učebnici na str. 100 – 102) 

 

1) Co je to akvadukt? 

2) Co pro gladiátora znamenal palec zdvižený nahoru? 

3) Kde všude mohli otroci pracovat? 

4) V jakém městě vypuklo Spartakovo povstání? 

5) Kolik vzbouřených otroků se účastnilo tohoto povstání? 

6) Co je to tóga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FlsIosHy3tE

