
Římští králové a státní zřízení



● O počátcích Říma máme jen málo spolehlivých zpráv

● Podle pověsti byl Řím založen roku 753 př. n. l. a jeho prvním králem byl Romulus

○ Toto datum později Římané uváděli jako počátek svých dějin





Vznik Říma
● Řím vznikl spojením osad, které se rozkládaly na pahorcích kolem řeky Tiberu 

● Osady obývali Latinové - jeden z italických kmenů

● Žili v jednoduchých chýších, chovali krávy, ovce a vepře, obdělávali pole

● Území ovládli v 8. století př. n. l. Etruskové, kteří s Latiny sousedili 

○ Osady sjednotili, obehnali hradbami a tak vzniklo město Řím

● V čele Říma stál král, jehož funkce byla doživotní, ale nebyla dědičná

● Období 8. - 6. století je tak nazýváno doba královská





Římské stavby
● Byly budovány dlážděné ulice a kamenné domy

● Byla vybudována Cloaca (kloaka) maxima - Velká stoka, které do Tiberu odváděla vodu z bažin, 

které se nacházely mezi pahorky 

● Na vysušeném místě vzniklo centrum Říma - náměstí Forum Romanum









Římská společnost
● Svobodné obyvatelstvo se dělilo na urozené patricije a neurozené plebeje

○ Skupiny byly od sebe odděleny a nemohli mezi sebou například uzavírat sňatky

● Svobodní občané měli právo scházet se na lidovém sněmu - projednávali se nejdůležitější 

záležitosti 

● Existoval také senát - ten fungoval jako poradní sbor krále

● Vedle patricijů a plebejů žili v Římě ještě otroci 





Etruští králové 
● Legendy uvádějí sedm římských králů 

● Podle tradice král Servius Tillius v 6 stol. př. n. l. nově rozdělil obyvatele do pěti majetkových tříd 

podle rozlohy půdy, kterou vlastnil

● Servia Tullia vystřídal jeho švagr Tarquinius Superbus, který nebyl u obyvatel města oblíbený 

○ Podle pověstí byl roku 510 př. n. l. z města vyhnán a z Říma se stala republika



Státní zřízení 
● Slovo republika je latinského původu - res publica znamená doslova “věc veřejná”

● Nejvyššími představiteli římské republiky byli dva konzulové, kteří byli voleni vždy na jeden rok 

○ Měli správní, vojenskou a soudní pravomoc

● Za výjimečné situace, například když se stát ocitl v nebezpečí, byla nejvyšší moc svěřena jednomu 

diktátorovi, který byl navržen senátem a jmenoval ho jeden z konzulů

○ Diktátor mohl funkci zastávat nejdéle šest měsíců

● Významnou funkci měl senát, který měl 300 členů

● Funkce senátora byla doživotní a byli vybíráni z mužů

● Senát dohlížel na činnost konzulů a byl jejich poradním sborem 







Patricijové a plebejové 
● V počátcích republiky byli plnoprávnými občany jen patricijové - byli nejspíše potomky původních 

obyvatel Říma

● Z jejich řad byli vybíráni nejvyšší úředníci a senátoři

● Plebejové, pravděpodobně potomci přistěhovalců, měli omezená občanská práva

○ Mohli hlasovat na vlastních shromážděních o méně závažných záležitostech, ale nemohli být 

voleni do úřadů



Socha římského patricije s podobiznami předků. V 
patricijských rodinách, které si zakládaly na své urozenosti, 
měli své předky ve velké úctě. Na čestné místo v domě 
ukládali busty svých zemřelých předků. 



Tribun lidu
● Plebejové nebyli se svým stavem spokojeni a usilovali o zlepšení svého postavení 

● Odešli z Říma a vyhrožovali, že založí vlastní město -  to by znamenalo velké oslabení Říma

○ Patricijové proto ustoupili a povolili zřídit funkci tribuna lidu

● Úkolem těchto úředníků bylo hájit zájmy plebejů v senátu

○ Byly přítomni na jeho zasedání a měli právo veta, jímž mohli jednání senátu přerušit

● Tribuni lidu byli voleni na jeden rok 



Zákony dvanácti desek 
● Římské soudy soudily podle zvykového práva, tedy podle nepsaných zákonů - někdy se tak stalo, že 

si soudci zákony libovolně upravovali 

● Plebejové si vynutili ústupek, že zákony byly sepsány a vyryty do kovových desek

● Do dějin vstoupil tento zákoník jako zákony dvanácti desek

● Do poloviny 3. století př. n. l. se plebejcům podařilo získat přístup do všech úřadů a kněžských 

hodností, později dokonce usnesení plebejského shromáždění - plebiscit - platilo pro všechny 

římské občany 







Slovníček
● Patricij = (z lat. pater = otec) příslušník skupiny svobodných obyvatel, urozený 

● Plebej = (z lat. plebs = lid) příslušník skupin obyvatel bez politických práv, neurozený, nově příchozí 

obyvatel 

● Senát = (z lat. senex = stařec) původně poradní sbor krále


