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•Krize římské republiky

• V čele místo 2 konzulů 3  : Crassus + Pompeius + 

Caesar – vzniká triumvirát

• Boj o moc – Gaius Julius Caesar poslán jako 

správce do provincie Gálie (dnešní Francie)
https://www.pmhistorie.cz/zanik-rimske-republiky/

https://www.pmhistorie.cz/zanik-rimske-republiky/


Gaius Julius Caesar (100 – 44 př.n.l.)
• - výborný vojevůdce, státník, ctižádostivý

• - dobyl další území pro Řím , sán sepsal „Zápisky o válce galské“

• - nakonec sám táhne proti Římu (boje o moc)

„překročil Rubicon“ = už není cesty zpět

„Kostky jsou vrženy“ (Alea iacta est) = buď dobude Řím, nebo 

zemře

• poráží Crassa i Pompeia - během 2 měsíců ovládá celou Itálii –

stává se doživotním diktátorem (má neomezenou moc)

- zachovává republikové úřady (senát), ale bere jim moc, schvalují pouze

Caesarovy příkazy podporované vojskem

- ovládl velké území – i Egypt (Kleopatra) „Veni, vidi, vici“ = Přišel, viděl, zvítězil.

- 15.3.44 př.n.l. zavražděn při cestě do senátu („I ty Brute?“ – Brutus byl přítel Caesara)

• Zmatky v Římě , 2. triumvirát – vítězí Octaviánus - císařem



Zavraždění Caesara

Gaius Julius Caesar 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavne-dvojice/slavne-
dvojice-kleopatra-a-marcus-antonius-a-julius-caesar-178667

https://www.televizeseznam.cz/video/slavne-dvojice/slavne-dvojice-kleopatra-a-marcus-antonius-a-julius-caesar-178667


Vražda Caesara

• Caesar sice předem dostal lísteček s podrobnou informací o chystané vraždě, 
ale nečetl jej, protože by ještě více zdržoval jednání senátu. 

• Usedl do svého křesla pod Pompeiovou sochou. Nyní se spiklenci rozhodli 
jednat. Přistoupil k němu senátor Cimber a prosil za bratra vypovězeného z 
Říma. Ostatní se seskupili okolo, líbali Caesarovu hruď i hlavu. Caesar se 
udiven zvedl. Cimber uchopil jeho tógu a tím dal znamení. 

• Cassius stojící za Caesarem vytáhl meč a bodl jej Caesarovi do ramene, hned 
na to se všichni spiklenci na Caesara vrhli. Caesar se bránil ze všech sil, i když 
jeho jedinou zbraní bylo pisátko. Když Caesar spatřil Bruta, jehož považoval za 
přítele, zvolal prý řecky: “ I ty, můj synu? ” a potom se přestal bránit, zahalil si 
hlavu tógou a padl na zem. Spiklenci mu zasazovali rány tak zuřivě, až se 
zraňovali i navzájem. Caesar utržil 23 ran (jednu od každého spiklence), z toho 
2 byly smrtelné. Zemřel pod sochou svého nepřítele Pompeia.



Samotná vražda
Dne 15. března 44 Gaius Julius Caesar vstal jako normálně a šel do senátu. Jakmile usedl do 
svého křesla, okamžitě ho ještě před začátkem zasedání obklopilo několik desítek senátorů. 
Jeden z nich, Lucius Tilius Cimber, začal Caesara prosit, aby dovolil jeho bratrovi návrat 
z vyhnanství, což Caesar odmítl, takže mu Cimber strhnul tógu z ramen – to byl smluvený 
signál k začátku atentátu.
První rána Caesara jen lehce zranila na krku, ale ihned poté se na Caesara vrhli i další 
spiklenci, kteří do vládce začali bezhlavě bodat. Caesar se do poslední chvíle bránil a snažil se 
uniknout, nicméně nakonec se zhroutil na zem. 
Posledním pohybem ruky si zahalil hlavu tógou a zemřel. Dalších senátorů se zmocnila 
panika, takže se Brutus pokusil zjednat pořádek, čemuž však nikdo nevěnoval 
pozornost. Všichni senátoři ve zmatku prchli pryč. Caesar zemřel, ale místo radosti a jásotu 
zachvátil Řím strach a další občanská válka.
Julius Caesar se narodil v červenci roku 100 př. n. l. a zemřel 15. března 44 př. n. l. Původní 
výslovnost jeho příjmení nebyla dnešní „cézar“, ale vyslovovalo se „kaisar“. Caesar byl jedním 
z nejmocnějších mužů antické historie a sehrál klíčovou roli v procesu zániku římské republiky 
a její transformace v monarchii. Z jeho jména pochází mezinárodně rozšířené slovo císař, i 
když Caesar sám císařem nebyl.



Zavraždění Caesara


