
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 120- 124. 
 

Řím ve 2. a 3. století 
 
Adoptivní císaři 
= označení pro jev, kdy římský císař si ještě za svého života vybere vhodného nástupce, který má 
většinou podporu u vojska, a pak si jej adoptuje, a tím mu zaručí nárok na trůn. Tak se císaři stávali 
schopní panovníci. 
 
Traianus (doba vlády 97-117) 
- jako první z císařů pocházel z provincie 
- vynikající vojevůdce, osobně velmi laskavý a uměřený 
- bojoval úspěšně s kmeny Dáků (na území dnešního Rumunska), na východě vytvořil provincie 
Mezopotámie, Asýrie a Arménie, za jeho vlády se rozkládal Řím z území dnešního Iráku až dnešní 
Británii. 
- podporoval rozvoj provincií, např. stavbami silnic 
- oblibu si upevňoval nákladnými gladiátorskými hrami, z jeho doby pochází úsloví, že lidu je třeba 
chléb a hry 
 
Hadrianus (doba vlády 117-138) 
- zdatný diplomat: na dobytých územích spíše vyjednával, nechal v Británii a Germánii postavit 
hraniční val= limes Romanus 
- měl spory v provincii Judea, potlačil povstání Bar Kochba 
- upevňoval císařskou moc, vznikl poradní orgán, tzv. císařská rada,  
- vzdělanec: skládal básně, cestoval, obdivoval přírodní krásy, příznivce řecké kultury 
- podpora stavební činnosti v Římě (postavil mauzoleum císařů= hrobka) 
 
Marcus Aurelius (doba vlády 161-180) 
- mírný, přátelský, snášenlivý, ovšem křesťany považoval za nepřátele, mezi lidem nesmírně oblíben  
- přezdívka filozof na trůně, obdivovatel řecké kultury, napsal spis Hovory k sobě: klade důraz na 
rozum, přátelství mezi lidmi  
- za jeho vlády řada válečných a přírodních pohrom: mor, povodně, hladomor, do severní Itálie vtrhly 
germánské kmeny, sám císař umírá na mor u dnešní Vídně 
 
 
Krize Říma 
- nastává ve 3. století 
- z vnějšku je Řím ohrožován tzv. barbarskými kmeny. Barbar- ten, který žije mimo území římského 
impéria, mimo provincie, je nezasažen římskou kulturou, v přeneseném významu synonymum pro 
ničitele.  
- hospodářské problémy: vysoké výdaje na armádu, zvyšování daní, nedostatek peněz na trhu 
pocházel z nedostatku vzácných kovů, což zapříčinilo úpadek obchodu a řemesel. 
- časté střídání císařů u moci, často vražděni, moc císařů oslabena i tím, že se v jednom čase prohlásili 
za císaře i dva jedinci. 
 
Počátky křesťanství 
- toto náboženství pochází z provincie Judea, vychází ze Starého zákona, který ctí pouze jednoho 
Boha. 



- Ježíš je považován křesťany za syna Božího seslaného Bohem otcem na zem. Narodil se v Betlémě, 
jeho existence je historicky doložena, v době svého života jeden z mnoha pronásledovaných. 
Odsouzen za pobuřování k trestu ukřižováním, což se rovnalo trestu krutého pomalého umírání. Po 
své smrti vstal z mrtvých, 40 dnů se zjevoval mezi svými příznivci a pak vstoupil na nebesa. 
- Bůh křesťanů a Židů klade požadavek na morálku, nejdůležitější mravní zásady jsou shrnuty v tzv. 
Desateru. 
- křesťanství je založeno na všeobjímající lásce, odpuštění, rovnosti všech lidí před Bohem. Oslovovalo 
tak především nižší společenské vrstvy. 
- klade důraz na posmrtný život, nenásilí, což oslovovalo ženy, které měly na šíření značný podíl. 
- zpočátku se nerozlišovalo mezi křesťany a Židy, křesťané byli považováni ze židovskou sektu, byli 
pronásledováni proto, že odmítali uctívat císaře jako Boha. 
  



Vyplň  a do 5. 6. 2020 odešli ke kontrole, 
ideální je ve wordu 
 
Císařský Řím 
 
1.  K latinským názvům měst napiš, v jakém státě se dnes nacházejí. I podle 
toho si uvědomíš, kam sahala římská moc. Pomůže ti mapa v učebnici na s. 121. 
 
Vindobona 
Hierosolyma 
Lutetia Parisiorum 
 
2.  Co znamená sousloví chléb a hry? Který císař je tímto souslovím spojen? 
 
 
 
3.  Kdo byl filozofem na trůně? Jaké kladné vlastnosti náleží tomuto císaři? 
 
 
 
4.  Co znamená označení barbar? 
 
 
5. Kde vzniká křesťanství? Jmenuj tři základní znaky tohoto náboženství. 
 
 
6. Jmenuj aspoň 3 přikázání patří z tzv. Desatera. 
 
 
7. Co znamená pojem Hadrianův val? Kde najdeme jeho pozůstatky? 
 
 
 
 
 
 
 


