
Počátky římského státu 

 

Kolem roku 1000 př. n. l. pronikaly na území dnešní Itálie indoevropské kmeny 

Italiků, nejvýhodnější území z nich ve střední Itálii obsadili Latinové. Latiny si 

později podmanili vyspělejší Etruskové.  

Etruskové spojovali osady do větších celků a položili tak základy města Říma, na 

dolním toku řeky Tiber, kde žili i původní obyvatelé, ale vládli králové etruského 

původu. 

V Římě se rozšiřovala řemeslná výroba, město vzkvétalo, lákalo přistěhovalce z 
blízkého okolí a začalo se objevovat písmo. Hospodářský rozvoj Říma vedl 
k rozpadu starého rodového zřízení a nová rodová šlechta vypudila etruského 
krále. 
Po zániku království se stal Řím republikou.  
 

Obyvatelé byli rozděleni na dvě skupiny: 
 patricije – plnoprávní občané, potomci původních římských rodů, měli právo 
zastávat státní úřady a náležela jim veškerá úrodná půda 
plebeje – dav, lid, byli svobodní, vykonávali vojenskou službu, neměli přístup ke 
státním úřadům, nebyli plnoprávnými občany, zabývali se řemeslem a 
obchodem. 
 
V čele republiky stáli dva konzulové, byli voleni na rok, měli pravomoc soudní a 
velitelskou u vojska. V době nebezpečí pro stát byl zvolen jediný úředník – 
diktátor. 
Senát – vedle konzulů zaujímal významné místo ve správě státu, později stát 
přímo řídil. 
Plebejové se se svým postavením nechtěli smířit. Dosáhli toho, že  volili  na rok 
vlastní státní úředníky – tribuny lid. Tribun lidu byl po dobu vykonávání funkce 
nedotknutelný, hájil zájmy plebejců a jediným slovem „veto“ mohl zrušit každé 
rozhodnutí konzulů. 
Plebejcům se podařilo přinutit patricije k sepsání zákonů, kterých se museli 
úředníci a soudci držet. Později i plebejové mohli být voleni do všech státních 
úřadů. Rozdělení společnosti na patricije a plebeje postupně zaniklo. 
Rodovou šlechtu vystřídala šlechta úřednická, jedině oni se mohli stát senátory. 
 



V této době se musel Řím hájit neustálým nájezdům. Ze severu na něj útočili 
Etruskové a z jihu Latinové. Římané si v obranných válkách osvojili válečnické 
umění a později přešli k útoku. 
 
 
Prostuduj tex a písemně odpověz na otázky: 
 

1. Kdo položil základy města Říma ? 
2. Co vedlo ke vzniku republiky ? 
3. Kdo byli patricijové ? 
4. Kdo byli plebejci ? 
5. Kdo to byl tribun lidu ? 

 
 


