
Řím v období císařství 

Octavianus 

Koloseum 



Římské císařství (27 př. Kr. – 476 po Kr.) 

• po Caesarově smrti nová občanská válka 

• zvítězil Octavianus Augustus, Caesarův nevlastní 
syn 

• 31 př. Kr. porazil v námořní bitvě u Actia Marca 
Antonia a Kleopatru 
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Octavianus Augustus 

• nejvyšší a nejmocnější 
postavení ve státě 

• užívá titulu principes – první 
muž v říši 

• moc republikánských úřadů 
významně oslabena 
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Octavianus Augustus 

 rozkvět zemědělství, řemesel, obchodu 
 připojení nových území  
 rozmach stavebnictví 
 podpora umění (zejména básnictví) 
Ovidius, Vergilius 

 

Básník Ovidius Historik Livius 
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Významné stavby 

 

Marcellovo divadlo 

Pantheon 



Augustovi nástupci 
• Tiberius – úsporná opatření → nepopulární 

• žil na ostrově Capri 

• Caligula (botička) – velice krutý, zavraždili ho 
pretoriáni – jeho osobní stráž 

• Claudius – vědec, historik, budoval silnice, 
vodovody, přístavy 

• připojil jižní Británii, otráven vlastní manželkou 

Capri 

Caligula 
Claudius 



Nero (54-68 po Kr.) 

• jeden z nejkrutějších vládců 
• nechal zavraždit 

matku,manželku… 
• začíná pronásledování křesťanů  
• svedl na ně požár Říma 
• nakonec proti němu legie i osobní 

stráž → sebevražda 
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Křesťanství: 

 

 víra v 1 boha 

 

 zakladatel – Ježíš Nazaretský 

 

 víra, láska, naděje 

 

 posmrtný život 

Obr. 6 

Socha Ježíše Krista v Riu de Janeiru 

Úkoly: 

1) Co víš o životě a smrti Ježíše Krista? 

2) Z jaké vrstvy společnosti pocházeli první křesťané? 

3) Jaké významné křesťanské svátky slavíme? 

4) Jak rozumíš pojmu církev? 



Výbuch Vesuvu (79 po Kr.) 

• popel a láva zasypaly Pompeje a 
Herculaneum 

• zakonzervovány budovy a 
předměty → přesné poznatky o 
tehdejším životě 

• města objevena v 18. stol., v 19. 
stol. začal řádný archeologický 
průzkum 
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Pompeje 

 

Přechod pro chodce 

Odlitky mrtvých 

Stadion 



Významné stavby 

 

Pont du Gard ve Francii 
Koloseum 
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Rozkvět římského císařství 
Oktavián Augustus (císařem 27 př.n.l. – 14 n.l.)  
Augustus = vznešený – titul všech císařů 
oslabení moci úředníků a senátu a tím položil základy císařství 
období rozkvětu a rozšíření kontroly provincií 
následnictví určoval císař 
postupně se v průběhu více než 400 let střídali císaři 
Nero – jeden z nejkrutějších císařů, nechal zavraždit řadu politiků i členů 
své rodiny 
- pronásledoval křesťany, které obvinil z požáru Říma 
- vzbouřili se proti němu legie a osobní stráž – uprchl, ale nakonec 
spáchal sebevraždu 
- po jeho smrti zmatky – legie dosazují císaře 
Křesťanství – nové náboženství, které vzniklo z učení Ježíš Krista 
- věřili v jednoho Boha – odmítali římské bohy 
- hlásali lásku a rovnost mezi lidmi 
výbuch Vesuvu – 79 n.l. zničení Pompejí a Herkulanea – dnes zachované 
památky 
 


