
Dějepis 4.5.-7.5. 

Tento týden se dozvíme, jak Římané bojovali s Kartágem (Punské války), 

poznáme příčiny a důsledky těchto válek. Určitě bude důležitá orientace na 

mapě.  (mapy učebnice str. 97 a 99 ) 

Přečtěte si text v učebnici str. 96-99.  

Doplňte si zápis sami podle učebnice. 

Punské války byly celkem 3, probíhaly ve 3 – 2. stol. př.n.l. 

Punské války 

• Městský stát Kartágo ležel na severním pobřeží _________ 

• Kartaginci byli zkušení _________ a _________ 

• Římané nazývali obyvatele Kartága _________ (proto punské války) 

 

První punská válka (264-241 př.n.l.) 

• válka o ostrov _________, byla zde úrodná půda, obilí 

• Římané museli vybudovat válečné _________ 

• válečné lodi vybaveny zvláštními ostny na zaklesnutí a přitažení 

nepřátelské lodi, osten se nazýval “_________” 

• Výsledek: vítězství Říma 

• Řím získal ostrovy: _________, _________, _________ 

• tato dobytá území se nazývala  _________ 

 

Druhá punská válka (218-201 př.n.l.) 

• Kartágo obsazuje _________ (dnešní Španělsko) 

• odtud vojevůdce Hannibal vede tažení do Říma 

• chce Římu překvapivě vpadnout do zad, táhne přes pohoří  

        _________ 

• cestou ztratil spoustu mužů a slonů 

• stál už před Římem, ale nezaútočil 

• latinské rčení “Hannibal ante portas – Hannibal před branami” - 

znamená výraz krajního ohrožení 

• Římané útočí na Kartágo, Hannibal se musel rychle vrátit zpět na pomoc, 

bitva u Zamy - Kartágo opět poraženo 



• Kartágo muselo rozpustit _________ a nesmělo vést válku bez souhlasu 

Říma 

• hlavním dobytým územím je Hispánie 

 

Třetí punská válka (149 –146 př.n.l.) 

• záminka k _________byla, že Kartágo se brání útoku sousedních kmenů 

(porušilo zákaz vést válku) 

• dobyto, rozbořeno, vypáleno 

 

 

Ovládnutí celého Středomoří 

• Římané následně ovládli Makedonii, Řecko 

• vybudovali silné loďstvo a ovládli celé _________ 

• Získali ostrovy _________, _________, _________, Hispánii, pobřeží 

severní _________, Makedonii a _________ 

 

 

Nenechte se odradit tím, že mladík, co nahrál videoprezentaci, má trochu hlas 

jako uspávač hadů, je to docela dobře pojato, a je tam navíc to, co já vám 

nemohu takhle na dálku sdělit. Určitě pro ty, kteří se o dějepis zajímají, ale taky 

pro ty, co to z učebnice těžko chápou.  

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

 

https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/20006/sloni-na-snehu-kudy-

presel-hannibal-alpy.html 

 

https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/19398/hannibalovi-sloni-

dobyvatelova-nebezpecna-zbran.html 

 

 

To je pro dnešek vše, zápis si vlepte do sešitu, nebo opište, posílat mi tento 

týden nic nemusíte, ale příště uděláme zase nějaký online testík, abychom si 

ověřili, jak na tom jsme. Prosím vás ti, kteří by měli nějaké pochybnosti o 

správnosti zápisu mi ho pošlete raději ke kontrole, ale pro spoustu z vás je to 

zbytečné. 
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