
 

Spartakus a jeho povstání, gladiátoři 

 

Kdo to však byli gladiátoři? Původně váleční zajatci, otroci nebo těžcí zločinci jako žháři, 

vrazi, svatokrádežníci, dezertéři nebo velezrádci. V pozdějších dobách, kdy bylo zapotřebí 

více gladiátorů se posílali do arén i lehčí zločinci. Dalšími typy gladiátorů byli ti, kteří 

bojovali se zvířaty. 

Původně bylo gladiátorství vážné počínání, říkalo se mu boj u már, neboť se skutečně 

odehrávalo před ověnčeným úmrtním ložem. Bojovali vždy váleční zajatci. Účelem zápasu 

bylo usmířit krví zajatců ducha zemřelého a získat tak přízeň boha smrti. Gladiátoři bojovali 

meči (gladius), podle kterých také dostali svůj název - gladiátoři. 

Římané tuto tradici převzali od Etrusků - zpočátku ji dokonce téměř okopírovali. Nejstarší 

historicky doložený souboj se odehrával na dobytčím trhu roku 264 před n. l. Hry se 

pochopitelně protahovaly pro velké množství bojujících na několik dní a  zúčastnilo se jich 

stále více diváků. 

Dalším pokračováním vývoje gladiátorských her se stalo jejich přímé politické zneužívání. 

To počalo rokem 105 před n. l., kdy se jejich pomocí konsulové snažili utišit paniku po 

porážce dvou početných římských armád s barbary na severních hranicích. Aby ji utěšili, 

uspořádali veliké gladiátorské hry. Jak se ukázalo tak zbytečně, neboť barbaři do Itálie 

nevtrhli. Ráz her však byl pozměněn a to navždy. Politici nyní získávali podporu mimo jiné 

pořádáním her. 

Stejný trend se udržel po celou dobu pádu republiky a po většinu doby trvání císařství. Hry si 

totiž získali takovou oblibu, že další rozšiřování her bylo logické. Máme i zprávy o zvláště 

velikých oslavách - za císaře Vitellia se jeho narozeniny slavily ve všech 265 obvodech Říma, 

za Tita zabraly oslavy otevření Kolosea 100 dní a oslava Traianova vítězství nad Dáky trvalo 

123 dní a utkalo se zde na 10 000 gladiátorů. 

Konec gladiátorství s sebou přinesl až rozmach křesťanství. Záminkou ke zrušení her byl 

incident, kdy řecký mnich Telemachos roku 404 vnikl do arény ve snaze zabránit boji a byl 

davem zabit. Císař Honorius, kterého čin velmi pobouřil, pak nařídil zastavit gladiátorské hry 

na věčné časy. 

Zvláštním druhem soubojů zavedeným za prvních císařů byly naumachie, kde se gladiátoři 

utkávali na válečných lodích. Příkladem takových her může být Tiberiova oslava Gaia Julia 

Caesara, kdy se utkalo na 6000 mužů nebo Claudiovy hry s 19 000 bojujícími.  

 

Mezi klasické gladiátory patřili například: 

Thrák - nosil jednoduchou otevřenou helmu s lícními klapkami, malý kulatý štít, dvě 

holenice, krátký zahnutý meč nebo méně často oštěp 

 

 



 

Retiarius - nosil jen pancíř na paži s pevným štítem na rameni. Bojoval vrhací sítí, 

trojzubcem a dýkou 

Andabates - bojoval s helmou bez otvoru pro oči 

Laquerius - gladiátor podobný Retiariovi, strhával však nepřítele lasem a zbraní mu bylo 

kopí a dýka 

Veles -gladiátor, jehož hlavní zbraní byl oštěp 

Přestože se o gladiátory dobře pečovalo a měli dostatek jídla (především ječmenných jídel, 

která měla mít vliv na růst svalů - proto se gladiátorům říkalo posměšně žrouti ječmene), 

docházelo kvůli tvrdému režimu i trestům k zoufalým činům, kdy se gladiátoři nechávali 

probodnout nebo se sami zabíjeli.  

Byli-li gladiátoři dobře vycvičeni, mohli se podrobit boji v aréně. Tyto boje byly zahajovány 

Pompou - slavnostním vstupem gladiátorů do arény a nekrvavými souboji. Poté nastoupili 

samotní gladiátoři. Jejich souboj mohl (nepočítáme - li smrt v boji) končit buď tím, že 

poražený gladiátor zvedl prst na znamení kapitulace, nebo tím, že soudce zadržoval ruku 

vítěze tak dlouho, než dal dav najevo své mínění. Přežil -li toto rozhodování, byl odveden 

zvláštní bránou, měl - li zemřít, poklekl před vítězem, sklonil hlavu a ten ho poté zabil jedinou 

ranou. Po určitém počtu vyhraných soubojů dostal gladiátor dřevěný meč, což znamenalo 

propuštění na svobodu. Propuštěnci tohoto druhu se nazývali rudiariové. Někteří však odmítli 

odejít z řad gladiátorů a bojovali dál 

Je nutno samozřejmě zmínit i útěky otroků. Většinou nebyly vůbec úspěšné a vojenské 

jednotky si s nimi lehce poradily, ale jeden takový útěk se dostal do dějin - jde samozřejmě o 

Spartakovo povstání, které datujeme lety 73 - 71 před n. l.  Spartakus byl původem Thrák 

z jihu dnešního Rumunska. Sloužil v pomocných jednotkách římské armády, kde se 

neúspěšně pokusil o útěk. Jakožto dezertér a vzbouřenec se dostal do otroctví a prodali ho do 

gladiátorské školy. Zorganizoval zde všeobecné povstání, ale jeho úmysl byl prozrazen, takže 

utekl jen se 70 muži. Ti se uchýlili k blízkému Vesuvu. Římané proti nim vyslali vojenskou 

jednotku, která zatarasila jedinou cestu na horu. Gladiátoři se však lstí dostali z obklíčení a 

oddíl vojska porazili. Na původních 70 mužů se pak začalo nabalovat množství otroků i 

svobodných bezzemků. Vzbouřenci ovládli brzy celou jižní Itálii a jejich počet stoupl na 70 

000. Gladiátoři porazili vojsko znovu nedaleko Vesuvu a Spartakus se poté rozhodl odvést 

otroky z Itálie domů, ale kvůli nesouhlasu části z nich se dosud jednotné vojsko rozpadlo. Od 

Spartaka se oddělila velká část otroků, kterou pak Římané porazili v Apulii. Spartakus 

mezitím překročil Apeniny a porazil další vojsko. Tím si otevřel cestu přes Alpy, ale jeho 

muži cestu kvůli vidině drancování ve střední Itálii vzdali a Spartakus se musel v dnešní 

Modeně otočit nazpět. 

Spartakus došel nečekaně a nerušen na jih Itálie. Proti němu vyslali Římané armádu osmi 

legií. V prvních bitkách Římané zvítězili a doslova Spartaka s jeho muži uzavřeli na jihu 

Itálie. Spartakus plánoval přemístění na Sicílii, kde chtěl ve spolupráci s piráty vyvolat 

vzpouru, ale ti jej opustili. Vzbouřenci bojovali dál, Spartakus našel způsob, jak odejít 

z obklíčení. Část vzbouřenců germánského a keltského původu se opět oddělila a znovu byla 

poražena. To oslabilo síly Spartaka natolik, že v následné bitvě na řece Silaru s legiemi 

prohrál. Na jejím konci, kdy Římané lámali řady Spartaka, se rozhodl velitel gladiátorů zabít 

výpadem s několika věrnými velitele Římanů, ale byl raněn do nohy a výpad se nepodařil. 

Konec povstání byl neodvratný, Spartaka Římané nakonec také zabili v boji a s ním asi  



 

 

60 000 povstalců. Stalo se tomu roku 71 před n. l. po devíti vítězstvích uprchlíků. Šest 

tisícovek zajatých otroků Římané nechali ukřižovat na Via Appia. Tak skončilo největší 

povstání otroků v dějinách. Přestože římské impérium přežilo tento revoluční plamen, stále 

jasněji se ukazovala nutnost změny společenského systému. Ten přišel v podobě triumvirátu. 

 

Prostuduj tex a písemně odpověz na otázky: 

 

1. Kdo to byl gladiátor ? 

2. Proč se gladiátorské hry polit. zneužívaly ? 

3. Který císař gladiátorské hry zakázal ? 

4. Kdo to byl Spartakus ? 

5. Co se stalo roku 71 př. n. l. ? 

6. Proč se chtěli otroci ze severu Itálie vrátit zpět na jih ? 

7. Jak byl vyzbrojen gladiátor, kterému se říkalo Retiárius a jak Veles ? 


