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Ranné císařství - principát  

Octavianus si nechal říkat princeps - první muž ve státě, proto se toto období 
nazývá principát. Zavedeno bylo i dědičné právo panovníků, to bylo posledním 
krokem ke vzniku císařství (monarchie). Octavianus řešil spory většinou 
mírovou cestou, byl podporovatelem umění, monumentální výstavby Říma a 
rodinného života.  

Jeho nástupci vládli římské říši dalších 500 let - období tzv. adoptivních císařů a 
Řím byl na vrcholu moci. Připojili další území, Germánii včetně našeho území 
však přes velkou snahu nedobyli. Důležitý moment, který ovlivnil historii říše, 
byl vznik křesťanství v římské provincii Judea.  

 

Úkol: Kdo to byli pretoriáni? Kdo to byl Maecenas?  
          Přečtěte si v učebnici, v jakém stavu byly tehdy  
         rodiny a jak Octavianus podporoval. 

Úkol: Kdo bojoval v bitvě v Teutoburském lese? 
           Co to byly Limes Romanus? Přečtěte si o Pompejích. 

 

Někteří císařští nástupci: 

Juliovsko-claudiovská dynastie 
Tiberius – schopný, ale chorobně podezíravý, proto vládl z Capri (ostrov). 
Caligula – (přezdívka - vojenská botička); výstřední, krutý, šílený (kůň senátor). 
Claudius – velmi učený, připojil jih Británie. 
Nero – pokládal se za umělce, dal však zavraždit svou matku i manželku; za jeho 
vlády byl obrovský požár Říma, obviněni a potrestáni byli křesťané. 

Flaviovská dynastie 
Vespasianus – šetrný („Peníze nesmrdí“); výstavba Kolosea. 
Titus – dobyl Jeruzalém; roku 79 byl výbuch sopky Vesuv – zničil město 
Pompeje a okolí. 

Adoptivní císaři 
Traianus – největší územní rozloha římské říše, výstavba silnic, vodovodů 
(akvadukty), mostů, Traianův sloup (výjevy z válek) 
Hadrianus – opevnění ve Velké Británii – Hadriánův val 
Marcus Aurelius – velmi vzdělaný „filozof na trůně“, útoky Germánů, Římané 
na území Moravy (římský tábor Mušov) a Slovenska (nápis na skále v Trenčíně) 

Octavianus 
Augustus 
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 Podívej se, jak se lidé ve starověkém Římě odívali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Římská armáda – jedna z nejobávanějších a nejúspěšnějších ve starověku. 
Největší vojenská jednotka byla legie. Každá legie měla své číslo, název, znaky… 
V jejich čele stál legát, mohla mít až 6 000 mužů a těchto legií bylo až 33. 
S městskými a pomocnými oddíly mohly mít až 350 000 mužů.  Příslušník legie 
nejdříve sloužil zdarma, proto se jím mohl stát pouze římský občan, který měl 
nějaký majetek (vlastnil půdu), protože si musel pořídit uniformu, zbroj a 
zbraně… Podle velikosti majetku byli do vojska zařazováni. Postupně se však 
upouštělo od těchto požadavků, protože vojáků ubývalo, nakonec legionáři byli 
placeni (žold) – žoldáci. Pomocné oddíly tvořili neřímané a barbaři, někdy 
představovali více než polovinu legie. Legie se dělila na menší útvary – kohorty, 
manipuly a centurie (setnina). Legionáře tvořila – pěchota – těžkooděnci a 
lehkooděnci a jízda. Vojáci žili v trvalých vojenských táborech obehnaných 
palisádou nebo ve stanech. Často byl původní tábor základem pro vznik měst. 
V dobách míru pro rychlé přesuny stavěli silnice. Spousta tras silnic a měst 

 existuje dodnes. 
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Pozdní císařství – Dominát 

Od 3. století (n.l.) byla říše v krizi a množily se útoky Germánů, proto do vojska, 
ale i na levnou práci, byli najímáni barbaři (nemluvili latinsky). V tuto dobu 
zmítaly Římem i epidemie moru. 

Rozvrácenou říši chtěl pozvednout Diocletianus, prohlásil se za neomezeného 
vládce – dominus (pán všech v říši), a proto se toto období nazývá dominát. 
Reformami oživil hospodářství, začal také systematicky pronásledovat křesťany, 
kteří v něm odmítli vidět boha. Řím v tu dobu ztrácí roli sídelního města císařů. 

Konstantin I. Veliký (Constantinus) založil nové hlavní město Konstantinopolis 
na východě říše (na místě osady Byzantion; dnes Istanbul). V křesťanství neviděl 
hrozbu, proto v roce 313 povolil křesťanství.  

Úkol: Čemu Slované říkali Cařihrad, jak vzniklo slovo Istanbul?  

 Úkol: Zjisti, jaký byl nejspíše příběh Ježíše?  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Obrovská socha 
Konstantina Velikého 
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Rozpad a zánik Říše římské 

V roce 375 vpadli do Evropy kočovníci ze střední Asie – Hunové, ti donutili k 
přemístění germánské kmeny, tím začalo stěhování národů. Prchající národy s 
sebou strhávaly další a valily se i do římské říše. 

V roce 395 se říše rozdělila na Západořímskou a Východořímskou říši (později 
tzv. Byzantskou říši). Budoucí spory obou říší využily germánské kmeny, které 
vnikaly na území římských provincií.  

V roce 476 vojevůdce římské armády a také Germán Odoaker, sesadil 
posledního západořímského císaře Romula Augustula, a tak nastal definitivní 
konec západořímské říše.  

Tím končí i Starověk. 

Úkol: Zjisti, kdo byl kolonát? Jak vzniklo slovo vandalismus? 

Úkol: Zjisti, jaký původ mají Hunové, jak bojovali a jak vypadali. Zjisti, kdo byl 
Attila, jakou měl přezdívku a co pro něj znamenala bitva na Katalaunských 
polích. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
 

 


