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Zápis

ŘÍM PO OVLÁDNUTÍ STŘEDOMOŘÍ 
• Po vítězných válkách získal nová území - provincie - jsou řízené  úředníky

• Hlavní oporou byla armáda, která se dělila na legie, v čele byli legáti

• Z provincií se dováží obilí, vznikají tu latifundie - velkostatky - hlavní pracovní síla jsou 
otroci, hlavní plodiny je vinná réva a obilí

• Roste životní úroveň bohatých Římanů

• Velkostatkáři vyrábějí levněji než drobní rolníci => dochází ke krachu drobných rolníků, 
opouštějí půdu => ztrácí právo sloužit v armádě => klesá počet vojáků  - pokusy o reformu

• 133 př. n. l. - Tribun lidu - Tiberius Gracchus  - prosadil zákon o maximální rozloze 
latifundií - 250 ha na 1 rodinu - půda navíc byla vykoupena státem a rozdělena chudině - cíl:
zvýšit počet vojáků v armádě

• Chtěl kandidovat na další období = chyba

• V Římě vypukli nepokoje - Tiberius je zavražděn

• 123 př. n. l.  - jeho bratr se stává tribunem lidu - prosadil zákon o prodeji levného  obilí 
chudině - je zavražděn

• Římě vypukla občanská válka

Otázky:
1. Která země se stala první římskou provincií? Kdo spravoval provincii?

Sicílie, provincii spravovali volení úředníci  (příslušníci senátorského stavu).
2. Proč se musel zvýšit počet římských volených úředníků po ovládnutí Středomoří?

Všechny země, které Řím ovládl se staly provinciemi a jejich počet vzrostl.
3. Na co se dělila římská armáda? Kdo stál v čele?

Římská armáda se dělila na legie a v čele stál legát.
4. Jak byl vybaven dům římského boháče?

V předsíni hlídal otrok, velké obdélníkové síně s otevřenými stropy -> průnik světla. 
Uprostřed síně byla nádržka, ve které se shromažďovala voda stékající ze střechy, zde 
přijímal majitel domu návštěvy. Po stranách byly pokojíky, ložnice.  K domu přiléhala 
zahrada, nádrže s vodotrysky.

5. Jak se změnil způsob hospodaření na velkostatcích?
Na římském statku pracovali otroci, správcem byl otrok, . Přeměna polí v pastviny, olivové 
háje a vinice. Majitel měl na každém statku výstavný dům ve kterém pobýval přechodně. V 
zimě byly domy vytápěny horkou párou a v lázni tekla studená i teplá voda. 

6. Zůstalo bezzemkům volební právo?  Ano
7. Proč někteří rozvážní Římané usilovali o to, aby velkostatkářům byla odňata část 

půdy?
Zmenšovala se římská armáda -> odnětí půdy velkostatkářům a přidělení půdy bezzemkům 
-> právo na vojenskou službu. S tímto návrhem přistoupil Tiberius Grakchus.

8. Jak skončily pokusy bratří Grakchů?
Tiberiuse návrh přijat jako zákon, ale půda bezzemkům přidělována s obtížemi. Jeho bratr 
Gaius prosadil zákon o prodeji levného obilí městské chudině. Otázka bezzemlů zůstala 
nevyřešená.
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Přežití Římské říše kriticky záviselo na 
systému pevností, které vznikaly na hranicích 
a oddělovaly civilizovaný svět od toho 
barbarského. Budovali je nikoliv otroci, ale 
profesionální vojáci – legionáři.

https://www.stoplusjednicka.cz/legionar-ve-sluzbe-jak-vypadal-zivot-vojaku-v-
rimskem-tabore


