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Mapa a přírodní podmínky

• Poloha – j. Evropa – Apeninský poloostrov

• Povrch – převážně hornatý (Alpy, Apeniny)

1/5nížiny (Pádská, při pobřeží)

• Moře – Ligurské, Tyrhénské, Jónské, Jaderské       
(Středozemní)

• Ostrovy – Korsika, Sardinie, Sicílie

• Kartágo – sev . Afrika (Tunisko)



Starověké 
Kartágo



Starověká Itálie – budoucí vládkyně Středomoří

• Poč. dějin – založení Říma

• Význam slova Itália – není znám (lat. vitulus = tele)

• Jazyk– latina (dnes –“mrtvý jazyk“ , některá slova dodnes)

• Podnebí – mírné deštivé zimy, teplá a suchá léta 

• Obživa – pěstování  ovoce, vinné révy, oliv, lnu a chov býků

• Nerost. bohatství - stavební kámen – mramor, hrnčířská hlína, 

- nedostatek kovů (dovoz)

• Osídlení  - ze severu Etruskové (založení Říma)

- od jihu Italické kmeny (latina) př. Latinové, Ligurové, 

Italikové



Osídlování Itálie



Prameny poznání 

• Hmotné – vykopávky v celé Itálii i Římě

Řím, Pompeje, Herkuláneum (výbuch 

Vesuvu 79 n. l.)

• Písemné – díla řeckých a římských dějepisců a 

spisovatelů (př. Caesar)

- nápisy na mincích, památnících,

budovách

- letopisy = „anály“ ( zápisy o tom, co se          

událo za rok)

• Umělecká díla – stavby, vítězné oblouky a sloupy,

mozaiky, sochy



NEPSAT Založení Říma - pověst

• V historických přehledech a příručkách se uvádí, že Řím byl založen 

21.dubna 753 př. n. l. 

• Zakladateli Říma byli podle pověsti bratři Romulus a Remus. Jejich otcem byl bůh války 
Mars a matkou panna Rea Silvia.

• Kdysi Rea Silvia neodolala bohu války Martovi a porodila mu dvojčata Romula a Rema. 
Jakmile se po narození eventuálních uchazečů o trůn dozvěděl Amulius, přikázal je 
vhodit do řeky a stejný rozkaz vydal i ohledně Rey Silvie. Sluhové dali oba chlapce do 
koše a odnesli k Tiberu, který byl právě rozvodněn. Položili koš na vodu a ohlásili 
splnění rozkazu. Krátce nato však voda opadla a košík s Romulema Remem zůstal na 
suchu.

• Jejich pláč přilákal vlčici, která žila v lese nedaleko. Odnesla je do svého doupěte 
v hluboké jeskyni, tam je pak kojila mlékem a zahřívala svým tělem. 

• Jednou je spatřil pastýř a odnesl je domů. Zde je s manželkou vychoval ve společnosti 
svých 12-ti synů. Díky své vlčí kojné a zdravému životu v lesích se stali z Romula a 
Rema zdatní junáci, kteří se nevyhýbali šarvátkám. Zvláště spadeno měli na 
konkurenční pastýře, kteří pásli Numitorova stáda na nedalekém pahorku v Aventinu. 
Při jedné z výprav však byli přemoženi a předvedeni do Numitorova domu. 

• Numitor v nich však poznal své vnuky. Romulus a Remus si byli vědomi svého 
královského původu, ale neměli kde vládnout. Protože nechtěli čekat až jejich děd 
Numitor zemře a uvolní jim trůn v Albě, rozhodli se založit nové město.



• Své rozhodnutí uskutečnili. O umístění nového města se snadno dohodli. 
Bylo to místo ve středu krásné a úrodné země. 

• Poslední formalitou bylo, dohodnout se, jak se město bude jmenovat. 
Každý z bratrů toužil, aby bylo pojmenováno po něm. Jelikož byly dvojčaty, 
nemohla rozhodnout úcta k staršímu. Dohodli se tedy že, vyčkají znamení 
z letu ptáků, což se považovalo v té době za zvláště spolehlivý způsob.

• Romulus zůstal na Palantinu a Remus se vypravil na Aventinu. Jakmile 
Remus zaujal své stanoviště, objevilo se na nebi šest supů. Okamžitě to 
hlásil věštcům a žádal, aby mu přiřkli vítězství.

• Před výrokem věštců se Romulovi ukázalo dvanáct supů. Protože se bratři 
na podmínkách přesně nedohodli, vznikl spor. Remus se prohlašoval za 
vítěze z titulu časového prvenství a Romulus z většího počtu ptáků. Mezi 
bratry nastala hádka, která se změnila v rvačku, v níž byl prý Remus zabit. 
Město pak bylo nazváno po Romulovi Romou čili Římem a Romulus se stal 
jeho prvním králem.



Pověst o založení Říma

• - datum založení - 21.dubna 753 př. n. l.

• - zakladateli Říma byli podle pověsti bratři 
Romulus a Remus. 

• -jejich otcem byl bůh války Mars a matkou 
panna Rea Silvia.

• - odkojeni vlčicí, vychováni pastýřem, ale jsou     
královského rodu

• - při stavbě města – vyorání brázdy – hádka

• Romulus zabil Réma – název města Roma



Vlčice a Romulus a Remus



Založení Říma podle historiků

• Místo – Latium osídlené Latiny

• Sousedé – Etruskové

• Založen Etrusky v 9.stol.př.n.l. (o 100 let dříve

než v pověsti) –

• etruští králové ovládli území Latia  - sídlo 
etruských králů



Území ovládané 
Etrusky


