
Punské války, dobytí Makedonie a Řecka

Foiničané (římsky Féničané) - semitský národ žijící ve východním Středomoří. 
Obchodníci a mořeplavci, kolonie v celém Středomoří. Nejmocnější kolonií bylo 
Kartágo v severní Africe (dnešní Tunisko). Kartaginci (římsky Punové) byli 
vojenskou, obchodní a námořní velmocí a velkou konkurencí Říma. Římané vedli s 
Kartaginci celkem 3 punské války (264-146 př.n.l.)

Jak zní pověst o založení Kartága?

První punskou válku vyhlásilo Kartágo. Zvítězili Římané a získali tak pod nadvládu 
Sicílii, Sardinii a Korsiku. Navíc se stali námořní velmocí, protože kvůli Kartágu 
museli postavit a vyzbrojit obrovskou námořní flotilu. Náklady na válku muselo 
Kartágo Římu uhradit.

Druhou punskou válku začalo opět Kartágo, které se odmítlo smířit s porážkou. 
Kartaginci obsadili část Hispánie (dnešní Španělsko), odkud na Itálii zaútočil 
nejslavnější punský vojevůdce - Hannibal. Se svou armádou vyzbrojenou i 
válečnými slony však musel překročit Alpy, kde ztratil velkou část armády a také 
slony. Přesto Římany porazil u Trasimenského jezera a poté i u Kann. Dostal se až k 
Římu. Aby se Římané zbavili Hannibalových vojsk, vylodili se v Africe. Hannibal 
byl povolán bránit Kartágo a poblíž něj byl v bitvě poražen. Kartágo tak bylo 
donuceno přijmout mír za zdrcujících podmínek.

Jaké podmínky nadiktovali Římané Kartágu po 2. punské válce?

Přesto došlo ještě ke třetí punské válce. Okolní státy zneužívaly toho, že Kartágo 
nesmí vést další válku, a začaly jej napadat. Kartágo muselo bránit své území. To si 
vzali Římané jako záminku k nové válce. Ač se Kartaginci snažili hájit a uzavřít mír, 
bylo město po dvou letech obléhání dobyto a srovnáno se zemí. Obyvatelé byli 
odvedeni do otroctví.



Co víš o dobývání Kartága?

Co byla tzv. punská kletba?

Ovládnutí Makedonie a Řecka: Během 2. punské války pomáhal Hannibalovi proti 
Římu makedonský král. Římané tak na Makedonii zaútočili a po bitvě u Pydny r. 168 
př.n.l. si Makedonii podmanili.
Roku 146 př.n.l. Římané srovnali se zemí i řecké město Korint - dalšího obchodního 
konkurenta. Obyvatele odvedli též do otroctví a korintské bohatství si odvezli s 
sebou. 
Tím ovládli Římané celé Středomoří a stali se neomezenými vládci celé oblasti. 
Od této doby hovoříme o Římu jako o impériu.


