
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 117- 119. 
 

Císařský Řím 
 
Období principátu 
- začíná nástupem císaře Augusta na trůn 
- princeps = první mezi rovnými, postavení císaře jako prvního muže, zvolen senátem a jmenován 
doživotně do všech úřadů. Navenek však zůstávaly zachovány všechny republikové úřady, postupně 
však nastal úpadek moci senátu i republikového shromáždění. 
- císař opíral moc o armádu, jeho postavení nedotknutelné, za urážku byla smrt nebo vyhnanství. 
 
Octavianus Augustus (doba vlády 31 př. n. l. – 14 př. n. l.) 
- snaha o nevedení válečných konfliktů 
- rozmach stavební činnosti, umělecké tvorby, všeobecná podpora nadaných umělců. Jedním 
z podporovatelů byl i Gaius Maecenas, z jeho jména pochází obecné označení mecenáš= sponzor 
uměleckých, či jiných ušlechtilých činností. 
- zároveň nastává morální úpadek společnosti- lidé nechtějí uzavírat sňatky, ženy nechtějí mít děti, 
dochází k rozmachu adopce- adoptivní potomek může být i starší jedinec než adoptivní rodič. 
S otroky a chudinou se často zachází velmi krutě. 
- určil svého nástupce, adoptivního syna Tiberia 
 
Tiberius (doba vlády 14- 37) 
- diplomat, voják, bojoval s Germány. 
- zavedl úsporná opatření ve svém úřadu a obohatil státní pokladnu. 
- deset let vedl stát ze své vily na ostrově Capri. 
- nástupcem byl prasynovec Caligula 
 
Caligula (doba vlády 37-41) 
- zpočátku oblíben, později naopak proslul svou krutovládou a zvráceným chováním, zavražděn svými 
strážci. 
 
Claudius (doba vlády 41-54) 
- členy své rodiny pokládán za neschopného, proto nebyl v centru pozornosti a unikl tak intrikám, při 
kterých mnozí členové jeho rodiny přišli o život. 
- zájem o historii, právo, reformoval státní správu, budování silnic, vodovodů, přístavů. 
- připojení území dnešní Británie 
 
Nero (doba vlády 54-68) 
- Claudiův adoptivní syn 
- kvůli společenským zábavám zprvu oblíben, pokládal se za umělce 
- nezájem o vedení státu 
- později rozpoutal teror ve státě i mezi svými nejbližšími, úmyslně způsobil požár Říma. 
- zavražděn svou osobní stráží 
 
 
Hospodářství v 1. století  
- proměna venkova v okolí Říma  
- velkostatkáři půdu pronajímali otrokům, nebo svobodným rolníkům, tzv. kolónům, způsob 
hospodaření se nazýval kolonát 
- tento způsobhospodaření  daleko výnosnější než otrocká práce 
  



Vyplň  a do 29. 5. 2020 odešli ke kontrole, 
ideální je ve wordu 
 
Císařský Řím 
 
1. Co znamená pojem princeps? 
 
 
2.  Který císař z 1. st. se sám pokládal za umělce a který se zabýval dějinami? 
 
 
 
3.  V čem spočívala společenská krize v Římě  v 1. st. n. l.? 
 
 
 
4. Jaká žena se stala císaři Claudiovi osudnou? Odpověď najdeš na s. 119 
v učebnici. 
 
 
 
 
5. Který císař z 1. st. vytvořil hodnotné dílo, které se nám zachovalo až do 
dnešních dnů? 
 
 
 
 
 
6. Jaké vlastnosti příslušely císařům z 1. st. a jaké jim chyběly? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


