
Poznámky 
- nejprve si probíranou látku přečti v učebnici, pak si poznámky opiš, nebo vlep do sešitu. Pokud 
budeš vlepovat, pečlivě si projdi a barevně vyznač to podstatné.  
- probíraná látka je v učebnici na straně 112- 115. 
 

Krize římské republiky II 
 
Triumvirát 
= skupina tří mužů, kteří jsou v rozhodujícím momentu boje o vůdčí postavení ve státě 
 
První  triumvirát 
Marcus Licinius Crassus: vojevůdce, který potlačil Spartakovo povstání, konzul od r. 70. 
Gnaeus Pompeius Magnus: vojevůdce, který byl spojencem Sully, velmi nelítostný a krutý. Podnikal 
výboje do severní Afriky a Malé Asie, konzul od r. 70. 
Gaius Iulius Caesar:  z bohaté římské rodiny, pronásledován Sullou, vedl války např. v Galii (dn. 
Francie), Hispánii (dn. Španělsko). 
Jako první z triumvirátu odpadl Crassus, který zemřel při vojenském tažení. Caesar byl v té době 
v Galii a Řím ovládl Pompeius. Caesar se vydal do Říma a jako rozhodující chvíli považoval překročení 
hraniční řeky Rubikon v r. 49 př. n. l. Tak začala tzv. občanská válka, tj. ozbrojený konflikt mezi občany 
jednoho státu.  Pompeius před Caesarem utekl, zemřel v Egyptě a Caesar se stává diktátorem. Později 
se titulu vzdal a přijal hodnost konzula.   
 
Caesarova samovláda 
- za Caesarovy samovlády zůstávaly v chodu demokratické úřady, ale v čele celé řady z nich stál 
Caesar, což mu zaručovalo neomezenou moc. 
- důležitým rysem jeho vlády byl zájem o široké vrstvy občanů, sám jako vysoce vzdělaný, podporoval 
vědu, investoval do armády a posiloval pozitivní vztah obyvatel provincií k Římu , např. 
prostřednictvím obchodních výhod.  
- oblíben u většiny Římanů 
- někteří blízcí jej obviňovali z podrývání republikánských institucí, r. 44 př. n. l. byl ubodán několika  
spiklenci v senátu. Ani jeden z vraždících se však moci neujal. 
- zapříčinil se o reformu kalendáře, podle něj byl počítán čas až do 16. století 
 
Druhý triumvirát 
Marcus Aemilius Lepidus 
Gaius Octavianus Augustus 
Marcus Antonius 
- tvrdě vystoupili proti Caesarovým vrahům, později se uchýlil do ústraní Lepidus a o moc se střetli 
Octavianus Augustus a Marcus Antonius: ten se sblížil s egyptskou panovnicí Kleopatrou a společně 
vytáhli proti Octavianovi. V roce 31 př. n.l. byli poraženi v bitvě u Aktia a oba spáchali sebevraždu. 
Samovlády se ujal Octavianus Augustus. Tímto končí období republiky. 
  



Vyplň  a do 22. 5. 2020 odešli ke kontrole, 
ideální je ve wordu 
 
Krize římské republiky II 
 
1. Kdy začíná období římské republiky a kdy končí? 
 
 
2. Co znamená pojem triumvirát? 
 
 
 
3.  Jak lze pochopit, když někdo řekne, že překročil řeku Rubikon? 
 
 
 
4. Jaké informace víš o egyptské panovnici Kleopatře? Odpověď snáze najdeš 
v učebnici na s. 115. 
 
 
 
5. Co činil Caesar ve prospěch Říma? Co bychom mohli uvést pozitivního 
k Caesarově osobě? 
 
 
 
 
6. Jaký je rozdíl mezi konzulem a samovládcem?  
 
 
 


