
 

Římské císařství a jeho pád 

Oktavián přijal jméno Augustus tj. vznešený. Augustus vládl celých 45 let. Získal si autoritu i tím, že 
vrátil Římu vnitřní mír po mnoha letech občanských válek. Římu připadala jeho vláda dokonalá. Vydal 
několik zákonů, které obnovily právní řád, oživily hospodářství, zlepšily životní úroveň chudiny 
(dostávala obilí, olej a někdy i peníze). Zpočátku vládl pomstychtivě, ale po dosažení moci vše podřídil 
mírovému rozvoji římského státu.  
Podal návrh, který senátem bez problémů prošel, aby jeho vláda přešla po jeho smrti na rodinné 
příslušníky. Řím se stal dědičnou monarchií. Augustus jmenoval svého nástupce Tiberia.  
Ve své práci se zmiňuji především o válečných úspěších. Ale nebyli to jen války, z kterých vycházel 
vítězně. Ani umění nezůstávalo pozadu, především poezie dosáhla téměř vrcholu. Nechal vystavět 
mnoho význačných staveb. Augustus byl   významný  římský vládce  za jehož vlády rozkvétala říše ve 
všech směrech. 
I za vlády císařských nástupců se upevňovala císařská moc, císař vystupoval otevřeně jako 
samovládce. V pozdějších dobách, když se uvolnil císařský trůn, vojenské posádky různých provincií, 
prosazovaly své vojevůdce na císařský trůn. Docházelo pak k tomu, že za císařem bylo prohlášeno 
více uchazečů. 
Císař Traján – vládl od r. 98 n. l. zkušený vojevůdce, nechal vytvořit podél hranic římský hraniční val. 
Jeho vládou skončilo období výbojů, římská říše se musela více soustředit na obranu, ze severu 
nejvíce útočily germánské kmeny, nastával hospodářský úpadek. 
Císař Markus Aurelius – byl velmi vzdělaný, napsal filosofický spis o životě. 
 
Hlavní příčinou úpadku římské říše bylo otrokářství. Otroků ubývalo a nemělo pro ně smysl poctivě 
pracovat. Velkostatkáři začali svou půdu pronajímat bezzemkům, kolónům, kteří na ni samostatně 
pracovali. Část úrody museli odevzdávat statkářům, v pozdější době byly dávky tak velké, že se 
kolónům nevyplatilo půdu si pronajímat. Z najatých usedlostí utíkali, stávali se tuláci, lupiči. Upadala i 
řemeslná výroba, i vojáci místo peněz dostávali jen potraviny.  
Římané se už nedokázali bránit útokům germánů, chtěli je získat jako spojence, přidělovali jim  půdu  
a  dokonce je přijímali do římského vojska. V těchto nejistých dobách se začalo šířit nové náboženství 
– křesťanství. Dle jeho učení žil v Palestině za vlády Augusta a jeho nástupce Tibéria tvůrce 
křesťanství Ježíš Kristus. Nové náboženství mělo své stoupence ve všech vrstvách obyvatelstva, 
zejména však v chudině. Dávalo jim naději na spravedlivou odměnu po smrti. Postupně vznikala 
křesťanská organizace – církev. 
Křesťanství učilo, že je jen jeden bůh, že všichni lidé jsou si rovni a mají se k sobě chovat láskou. 
Syn boha, ježíš Kristus, byl světskou mocí odsouzen a ukřižován. Vykoupil tak lidstvo z věčného 
zatracení. Římští císaři viděli v křesťanství vážné nebezpečí pro svoji vládu a věřící krutě 
pronásledovali. 
 
 
Prostuduj text a napiš odpovědi na papír : 
 

1. Co znamená slovo Augustus ? 
2. Jak si vedlo Římské císařství za vlády Augusta ? 
3. Co nechal postavi cisař Trčaján ? 
4. Kdo to byli kolóni ? 
5. Co hlásá křesťanství ? 
6. Co je to církev ? 


