
Gaius Julius Caesar 



1) 



Slyšeli jste někdy jméno Gaius 

Julius Caesar? V jaké 

souvislosti? 



Otevřete si učebnici na s. 70 a přečtěte si 

krátký text č. 62 o Caesarovi. 

V jakých oblastech Caesar vynikal? 

Jak si Caesar získal důvěru lidu? 



Gaius Julius Caesar 

100 – 44 př. n. l.  

Jeden z nejvýznamnějších politiků a vojevůdců 
římské říše 

Inteligentní, vynikající řečník, spisovatel 

60 př. n. l. – tzv. první triumvirát = úmluva o 
vzájemné politické podpoře mezi Caesarem, 
Crassem a Pompeiem – rozdělili si vládu nad 
Římem 

59 př. n. l. – Caesar zvolen konzulem (na jeden 
rok)  



2) 



Poté dostal do své správy Gálii 

 



Výboje Caesara v Gálii 

3) 



Caesar dobyl celou zaalpskou Gálii 

(dnešní Francie), útočil na východ od 

Rýna a na britské ostrovy 

 úspěchy posílily jeho pozice v armádě 

 



4) 

Žlutě – území náležející k římské říši v roce 58 př. n. l.  



5) 

Žlutě – území náležející k římské říši v roce 50 př. n. l. 



Poté, co Crassus zemřel, vztah mezi 

Caesarem a Pompeiem ochladl 

Pompeius se snažil v Římě upevnit svou 

pozici v senátu na úkor Caesara 

50 př. n. l. – Caesar měl opusit Gálii a 

rozpustit svou armádu  v opačném případě 

by byl prohlášen za nepřítele vlasti 



Víte, co znamená rčení „Kostky jsou 

vrženy?“ 

 označení stavu, situace, kdy už je 

rozhodnuto, kdy nelze couvnout nebo vzít 

rozhodnutí zpět 

V podobném smyslu se užívá také spojení 

„překročit Rubikon“ 



49 př. n. l. – Caesar překročil řeku 

Rubikon a pronesl „Alea iacta est“ – 

„Kostky jsou vrženy“ 

 překročením řeky Rubikon, která 

oddělovala Gálii předalpskou od ostatní 

Itálie, v podstatě vypověděl Pompeovi a 

senátu válku  OBČANSKÁ VÁLKA 



6) 



Občanská válka mezi Caesarem a 

Pomepeiem 

 

 

 

Caesar dobyl během dvou měsíců celou 

Itálii 

Pompeius uprchl do Řecka 

Caesar pronásledoval Pompeia i do Řecka 

a Egypta – tam byl Pompeius zavražděn 

 

7) 8) 



Caesar v Egyptě 

Ačkoliv byl Pompeius mrtev, Caesar se i přesto 
vylodil v Egyptě a významně zasáhl do bojů o 
trůn ve prospěch Kleopatry = Alexandrijská 
válka 

Co víte o městě Alexandrie? 

 založil ho Alexandr Veliký, významná 
alexandrijská knihovna, maják… 

Během soubojů proslulá alexandrijská knihovna 
shořela 

Caesar se sblížil s Kleopatrou  měli spolu syna 



Caesar v Malé Asii 

V Malé Asii Caesar také zvítězil 

Další slavný výrok „Veni, vidi, vici“ – 

„Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem“ 



Popište Caesarovo tažení: 

9) 



Caesar – jediným vládcem Říma 

Caesar byl v Římě jmenován diktátorem – 

v podstatě vládl neomezeně 

I přesto pořád přetrvává republikánské 

zřízení 

 

10) 



Zavedl mnoho reforem 

Rozšířil občanské právo (na obyvatele 
Gálie a Hyspánie), zvýšil počet senátorů… 

Zavedl Juliánský kalendář 

 

 

 

 

 

 

Caeasar byl první žijící osobou 
vyobrazenou na římských mincích 

11) 



I ty Brute? 

44. př. n. l. – skupina senátorů se spikla 

proti Caesarovi a zavraždili ho na 

schodech před vstupem do budovy senátů 

Caesara zavraždil jeho dřívější přítel, 

proto prý před smrtí pravil: „Et tu Brute?“ - 

„I ty Brute?“ 



12) 



Caesarova vláda v podstatě znamenala 

konec republikánského zřízení, ke 

kterému ale oficiálně došlo až několik let 

po Caesarově smrti 



Caesarova literární činnost 

 Zápisky o válce galské 

 Zápisky o válce občanské 

Tato díla jsou důležitým historickým pramenem k 

poznání bojové taktiky římského vojska, politické 

situace … 

13) 



Konec římské republiky 
vzrostl její význam – obrana hranic, potlačení povstání otroků 

napětí mezi chudými (bezzemky) a senátory šance pro schopné 

jedince 

občanské války: 

Caesar – obratný politik a schopný vojevůdce, jako konzul získal 

sympatie lidu a vojska 

pověřen správou Galie – celou dobyl  návrat do Říma – doživotním 

diktátorem 

ovládl Egypt – do jeho čela postavil královnu Kleopatru 

44 př.n.l. – zavražděn v senátu 

Oktavián – adoptivní syn Caesara 

s Markem Antoniem porazili Caesarovi protivníky 

Antonius se ale spojil s Kleopatrou a ovládl Egypt 

31 př.n.l.-bitva u Actia - porážka Antonia a Kleopatry - sebevražda 

27 př.n.l.-konečné vítězství Oktaviána 

-konec republiky, začátek císařství 


