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Žák  porovná formy vlády a postavení společenských skupin. 

Žák vysvětlí podstatu antické demokracie. 

 

Klíčová slova:  

Spartakus, gladiátor, povstání 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spartakovo povstání (72 -71 př. n. l.) 

V Capui, ve škole Lentula Batiata, začalo povstání Spartaka. Byl to muž ohromného vzrůstu a 

mohutné postavy, který vysoko nesl svoji hrdou hlavu. Jako jinoch upadl v rodné Thrákii do římského 

zajetí, Římané z něho udělali gladiátora. Dvě stě gladiátorů se rozhodlo bít za svoji svobodu. Sebrali v 

kuchyni kuchyňské nože a rožně a vrhli se k vratům. Stráž byla pobita, ale jen 74 lidí se dostalo z 

gladiátorských kasáren. Spartakus je vedl na Vesuv… Od dávných dob tam nacházeli útočiště lidé 

pronásledovaní římským zákonem… Zpráva o útěku se rozšířila po okolí. Již v prvních dnech k nim 

začali přicházet zběhlí otroci z celého kraje… Na vrcholek hory, kde byli ukryti vedla jediná uzounká 

stezka. Podél zely strašné propasti… Spartakus zachmuřeně hleděl do propasti, která obklopovala 

vrcholek. „ Co kdybychom se pokusili uplést žebříky a spustit se po nich do propasti?“ obrátil se k 

mužům, kteří tu postávali… Bylo rozhodnuto, že se pokusí Spartakův návrh uskutečnit. Jeden po 

druhém se celý oddíl spustil k úpatí hory… Římští vojáci šli do boje proti povstalcům velmi neochotně. 

Tato válka jim neslibovala žádnou kořist… Bylo jasné, že další setrvání v Itálii je nebezpečné. 

Spartakus ostatní vyzval, aby táhli k Alpám a opustili Itálii; tam by se mohli všichni rozejít do svých 

rodných míst… Pokračovali v postupu na sever. V každé nové oblasti se připojovali osvobození otroci. 

Armáda rostla jako sněhová lavina řítící se z hor a dosáhla již sto dvaceti tisíc lidí… Většina však 

nechtěla odejít z Itálie a žádala, aby je Spartakus vedl zpět na jih. Armáda gladiátorů se obrátila na 

Řím… Spartakovi uzrál v hlavě nový plán. Vedl otroky k úzkému průlivu, který odděluje Itálii od 

Sicílie… Spartakus počítal s tím, že se tam přepraví a potom doplní svá vojska a ovládne celý ostrov. 

Odtud povede s Římem úspěšnou válku. Smluvili se s piráty a ti slíbili, že je přepraví na svých lodích. 

Když však dostali ujednanou odměnu předem, zradili… Byli v nejjižnějším cípu Itálie… Crassus přikázal 

prokopat přes šíji příkop a z vykopané země navršit val… Spartakus však otroky vyvedl i z této pasti… 

Poslední boj (v Brundisiu) byl nejhroznější… Spartakus viděl, že porážka je nevyhnutelná… Spartakus 

byl sám raněn kopím do stehna… nakonec upadl. Boj byl tak zuřivý, že nepřátelé dále sekali meči do 

jeho bezduchého těla… V této bitvě padlo šedesát tisíc otroků. Ale ještě strašnější byl osud těch, kteří 

upadli do rukou nepřátel. Šest tisíc otroků bylo zaživa přibito na kříže podél cesty vedoucí z Říma do 

Capuy… Zbytky veliké armády se po porážce skryly v horách, někteří odešli k moři a stali se piráty. 

MICHOVSKÝ, Václav. Starověký Řím: Čítanka k dějinám starověku. 5. vydání. Praha: SPN, 1974. ISBN 

14-229-76. 

1. Kde začalo Spartakovo povstání?   

2. Jakého původu byl Spartakus?  

3. Jak se nazývali otroci vycvičení k boji?  

4. Kolik otroků povstalo? 

5. Jak postupovali po Apeninském poloostrově? 

6. Kolik gladiátorů táhlo na Alpy?  

7. Proč se vojsko vrátilo a směřovalo na jih? 

8.  Na který ostrov se chtěli přeplavit?  

9. Jak skončilo celé povstání?  

10. Přežil Spartakus?  

11. Kolik gladiátorů padlo?  

12. Jaký byl osud zajatců?  

Řešení:  



 

1. Kde začalo Spartakovo povstání?  Capua 

2. Jakého původu byl Spartakus? Řek 

3. Jak se nazývali otroci vycvičení k boji? gladiátoři 

4. Kolik otroků povstalo? 200, 74 jich uniklo z kasáren 

5. Jak postupovali po Apeninském poloostrově? Capua, Vesuv, Alpy, Řím, Brundisium 

6. Kolik gladiátorů táhlo na Alpy? 120 tisíc 

7. Proč se vojsko vrátilo a směřovalo na jih? neshody, někteří nechtěli opustit bohatou Itálii 

8.  Na který ostrov se chtěli přeplavit? Sicílie 

9. Jak skončilo celé povstání? Otroci byli poraženi římským vojskem. 

10. Přežil Spartakus? Ne 

11. Kolik gladiátorů padlo? 60 tisíc 

12. Jaký byl osud zajatců? Ukřižováni zaživa při cestě z Říma do Capuy. 


