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Římské císařství  27.př.n.l.

• Po vraždě Gaia Julia Caesara – boje o moc, 
• Vítězí Gaius Oktaviánus = císař Oktavián Augustus - (adoptivní

syn Caesara) užívá titul „imperátor“ = člověk s nejvyšší mocí,
ovládá velikou říši = „impérium“

• opět sjednotil římskou říši, stal se císařem s neomezenou 
mocí i tribunem lidu, i když zachoval republikové úřady

• rozvoj hospodářství, rozšíření říše (Egypt – Kleopatra) – vznik impéria
• Vyhlašuje celořímský mír „pax Romana“, hranice hlídají cvičení vojáci
• postupně zaniká význam úřadů, císař = bůh a imperátor, samovláda,

nový císař jmenován ještě za života starého

Znak řím. impéria

Augustus s občanskou
korunou



Rozsah římské říše za Augusta; 
žlutá barva znázorňuje území říše v roce 31 př. n. l., různé odstíny zelené představují země 
dobyté za Augusta a růžová klientská království



Aureus (zlaťák) císaře AugustaSocha Augusta

Fresky v Augustově paláci na římském Palatinu



Císař Tibérius (42 př. n. l. – 37 n. l.)

• - dobrý vojevůdce

• - jako císař - rozpory mezi ním a 

senátory, v jejich důsledku                      Císař Tibérius

nabývalo jeho panování stále    

více tyranskou podobu

(vládne s neomezenou 

mocí)

Tažení Římanů v Germánii v letech 4 až 6 n.l.



Císař Titus (od roku 79 do 81 n.l.).

• snaha vládnout ve shodě se senátem

• několik katastrof – požár Říma, epidemie moru, 

výbuch Vesuvu a zkáza Pompejí a Herkulanea

• snaha pomáhat postiženým katastrofami

• podařilo se mu dokončit amfiteátr (Koloseum)

- k otevření byly uspořádány velmi nákladné, sto dnů trvající

hry, jejichž součástí se stala kromě bojů zvířat a gladiátorů i

námořní bitva (naumachie). 

- stavbu amfiteátru hradili Římané z válečné kořisti

- také pečoval o rozvoj akvaduktů v hlavním městě (Aqua

Marcia, Curtia a Caerulea) 

Císař Titus 

Koloseum



Plán Říma s vodovodem Aqua appia (červeně)

Brána Porta Maggiore v Ŕímě s otvory po přivaděčích vody



Pompeje
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-zkazy-
pompeji-24-srpen-79-n-l-153072 (Výbuch Vesuvu)

Zkamenělá těla–
zkamenělá tělPompeje 

https://www.youtube.com/watch?v=1NOQFdguqNc

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-zkazy-pompeji-24-srpen-79-n-l-153072
https://www.youtube.com/watch?v=1NOQFdguqNc


Císař Traján (od roku 98 až do roku 117n.l.)

• římská říše největší rozsah, připojil Dákii 

(dnešní Rumunsko) – přídomek Optimus = nejlepší

Císař Traján 

Územní rozsah římské říše na sklonku Traianovy vlády



Císař Hadrianus (117- 138 n.l.)
• snaha zachovat mír, nechal vybudovat na hranicích římské říše 

ochranný val, četné hradby, pevnosti a strážní věže, zajištěné 
silnicemi a obsazené posádkami, střežily hranici na Rýně a 
Dunaji (Limes Romanus)-

• vyznával řecké ideály, 
• založil školu Athenaeum – předchůdkyně dnešní univerzity

Císař Hadrianus 

Andělský hrad, antické Hadriánovo 
mauzoleum

Hadriánův val Pantheon rekonstruovaný za Hadriana



Našemu území nejbližší části „Limes romanus“ dnes nalezneme na 
území Bavorska, Rakouska a Slovenska. 
Je to například pevnost Komárno při soutoku řek Váh a Dunaj.

Limes v Německu (úsek Kolín nad Rýnem – Řezno)

Zrekonstruovaná strážní věž

Římský nápis na hradní skále 
v Trenčíně z roku 179



Císař Marcus Aurelius  (161 - 180 n.l.)

• řádný a mírný panovník, milovník staré vzdělanosti, 
filosof, autor spisu „Hovory k sobě“

• syn Commodus – krutý a neschopný vládce (film 
Gladiátor), zavražděn, jeho sochy odstraněny

Markova busta

Sloup Marka Aurelia v Římě Jezdecká socha Marka Aurelia na Kapitolu Markův vítězný oblouk v Tripolisu

Markův denár



• Císaři na oslavu svých vítězství jiných významných činů 
stavěli v Římě vítězné oblouky a sloupy (viz uč.str. 130-131)

Titův vítězný oblouk v Římě (Itálie) Konstantinův vítězný oblouk v Římě (Itálie)



Trajánův sloup - Řím Sloup Marka Aurelia - Řím Sloup Pompéův - Alexandrie, Egypt


