
Gaius Iulius Caesar 

Postupně začali Řím ovládat tři vojevůdci, kteří se nechali zvolit konzuly. 

Společně se domluvili, že si podmaní senátory a společně budou vládnout 

Římu. Vznikl tak triumvirát – vláda tří. 

Zatímco během života všech spolupráce fungovala, po smrti jednoho z 

nich se začaly projevovat spory. Gaius Julius Caesar tak měl být vyslán v 

čele vojska do Francie, Pompeius zase do Španělska. Ten však do 

Španělska nikdy neodcestoval, a naopak zůstal v Římě, kde proti 

Caesarovi začal poštvávat senátory a lid. 

Caesarovi zbývala jediná možnost – porušit hlavní zákon římské republiky 

a s vojskem, které ve Francii měl, se přiblížit k Římu. Překročit řeku 

Rubikon se rovnalo vlastizradě, už nebylo cesty zpět. „Alea iacta est“, 

prohlásil prý během přechodu říčky. „Kostky jsou vrženy.“ Už nelze 

couvnout zpátky… Buďto on, anebo Pompeius. 

Nakonec k němu byl osud milostivý. Ujal se vlády v Římě a hromadil ve 

svých rukou mnoho funkcí, díky kterým se vlastně stal samovládcem. 

Mluvíme tak o tom, že skončilo období republiky a nastává období císařů. 

Tuto situaci však nelibě nesli někteří senátoři, kteří se po několika letech Caesarovy vlády rozhodly jej zlikvidovat. 

Počkali si na něj v budově senátu, kde jej mnoha bodnými ranami usmrtili. Domnívali se, že vraždou Caesara umožní 

opětovně nastolit republiku, ale mýlili se. Caesarův syn nechal všechny tyto senátory prohlásit za zrádce a popravit je. 

Na důkaz toho, jak velká byla osoba Caesara, zařídil, aby byli všichni vládci Říma posléze titulováni stejně. Slovo caesar 

jako titul anebo oslovení se tak užívá pro většinu římských císařů. 

Na římském trůnu se následně vystřídalo velké množství různých císařů. Během jejich vlády byli někteří dobří, jiní zlí, 

ale jedno měli společné: povětšinou se Římská říše neuvěřitelně rozrůstala. V dobách své největší slávy jí patřil sever 

Afriky, Španělsko, Francie, Itálie, Řecko, Malá Asie, Egypt a další území (na mapce). Jelikož tato říše byla opravdu 

obrovská, začínal být velký problém, že jí měl vládnout jeden jediný panovník. Navíc začalo přibývat útoků různých 

barbarských kmenů, které na tato velkou říši začali útočit. Římu docházeli vojáci, chyběly mu peníze a jeho území se 

stále zmenšovalo – bylo jen otázkou času, kdy se rozpadne. K tomu opravdu došlo v roce 476. 

 

Všechny další zajímavosti o Římu se dozvíte během projektu v posledním týdnu, abyste nebyli o něco ochuzeni. 

Nebojte – bude to zajímavé! 😊 


