
 

 

Zápas Říma za ovládnutí Středozemí 

Když Řím ovládl celou Itálii, stal se významnou mocností ve Středomoří.  Nebyl však mocností 

jedinou, jeho vážným soupeřem bylo Kartágo, které sídlilo na severním pobřeží Afriky (dnešní Tunis). 

Římané je nazývali Puny, odtud pramení název válek s Kartágem: punské války 

Kartágiňané zakládali v západním Středomoří vlastní osady, ovládli větší část severního pobřeží 

Afriky, část Sicílie, Korsiku a Sardinii. Hlavní zdroj bohatství byl námořní obchod. S nelibostí sledovali 

mocenský růst Říma. Báli se o své osady na Sicílii, proto se rozhodli zde ovládnout řecké osady a tím 

celou Sicílii. Řekové požádali Římany o pomoc a ti proti Kartágu vojensky zasáhli. Propukla první válka 

mezi Římem a Kartágem. Římané měli hlavní vojenskou sílu pěší vojsko a Kartágo mělo převahu ve 

válečném loďstvu. Vleklou válku, vedenou se střídavým štěstím, Řím nakonec vyhrál. Získal Sicílii a 

Korsiku, Kartágo muselo splácet vysokou válečnou pokutu. Muselo rozpustit armádu a ztratili mnoho 

území kolem Středozemního moře. Bez souhlasu Říma nesmělo vést ani obrannou válku. 

Ve druhé válce stanul v čele kartáginského vojska vášnivý nepřítel Římanů Hannibal, vynikající 

vojevůdce. Hlavní síly svého vojska soustředil v dnešním Španělsku, odkud podél Středozemního 

moře vyrazil s velkým vojskem přes Alpy do Itálie, měl s sebou i slony. Překvapené Římany stíhala 

porážka za porážkou. Od Říma odpadlo mnoho spojenců.  Zdálo se , že boj je pro Římany ztracen. Ti 

však vytvořili novou armádu v čele s vojevůdcem Scipiem. Scipio znovu obsadil území spojenců a 

zabránil tak zásobování Hannibalova vojska, pak se přepravil do Afriky a zaútočil na Kartágo. Město se 

nezachránilo a Hannibal se musel s vojskem vrátit do Afriky. V rozhodující bitvě Římané vyhráli a 

Hannibalovo vojsko zničili. Kartágo muselo přistoupit na velmi těžké mírové podmínky. 

Záminkou k rozpoutání třetí války se stal Římanům obranný boj Kartága, jehož území napadly 

sousední africké kmeny. Římané obvinili Kartágo z porušení mírové smlouvy. Římané se vylodili 

v Africe a po třech letech r. 146 př. n. l. město Kartágo dobyli a celé ho rozbořili a zničili. Obyvatele 

odvlekli do vyhnanství. 

V tomto období Římané ovládli i jiné zámořské země např. Balkánský poloostrov, staly se z nich 

provincie Říma. Z provincií plynulo do Říma nesmírné bohatství. Dováželo se obilí, ovoce, zlato, 

slonovina, šperky, zlato, jemné látky a také otroci. Jejich počet velmi vzrostl. Bohatství šlo hlavně 

senátorům, velkostatkářům a obchodníkům. Chudé vrstvy z bohatství Říma neměly skoro nic. 

Vojenská povinnost odváděla rolníky od hospodaření a pole zůstala neobdělaná. Jejich manželky to 

nezvládaly. Chudí rolníci po návratu z armády půdu, která je nemohla uživit, prodávali 

velkostatkářům a stávali se z nich bezzemci. Bezzemci nemohli sloužit v armádě a té pak chyběly 

vojáci. Proto byly snahy, vzít půdu velkostatkářům a přidělit ji bezzemkům. Zákony byly schváleny, ale 

navrhovatelé zabiti, otázka bezzemků zůstala nevyřešena. 

Prostuduj tex a písemně odpověz na otázky: 

1. Která mocnost ovládala severní Afriku ? 

2. Kdo proti sobě bojoval v punských válkách ? 

3. Proč vypukla první punská válka ? 

4. Kdo to byl Hannibal a co udělal ? 

5. Kdo to byl Scipio ? 

6. Kdo to byli bezzemci ? 


