
Dějepis 25.5.-29.5. 6.A, 6.C 

Tento týden se budeme věnovat známé historické osobnosti, kterou je Gaius 

Julius Caesar. Tento muž je známá nejen svými skutky, ale také několika 

známými výroky, taky po něm máme dodnes pojmenován jeden měsíc v 

kalendáři. 

Tento týden vám nedávám žádné otázky, pouze si nalepte zápis do sešitu. 

Přečtěte si text v učebnici str. 102 (dolní část od nadpisu Gaius Julius Caesar -

103.) 

Přemýšlejte, kde jsme se už se jménem Caesar setkali? Někteří z vás si určitě 

vzpomenou, že jsme o něm mluvili v souvislosti s egyptskou královnou 

Kleopatrou. 

Zápis: 

Gaius Julius Caesar 

• vynikající politik, řečník a vojevůdce 

• dobyl celou Galii (území dnešní Francie a Belgie) 

• měl rozpustit vojsko a vrátit se zpět do Říma, to neudělal, ale překročil 

hranici do Itálie i se svým vojskem, ujal se vlády v Římě 

• nejdříve vládne spolu s dalšími dvěma muži, jsou dohromady 3 vládcové, 

nazývá se to triumvirát - Crasus + Pompeius + Caesar 

• později už vládne sám → diktátorem - neomezeným vládcem 

• v Egyptě dosadil na trůn Kleopatru 

• provedl mnoho reforem:  

- uděloval obyvatelům provincií římské občanství 

- rozdával půdu nemajetným 

- upravil kalendář, který byl nazývám juliánský kalendář ( lidé se podle něj 

řídili až do 16. Století, zaveden přestupný rok, a v některých zemích se 

používal až do 20. století) 

      - omezil moc senátu, to se nelíbilo části senátorů → roku 44 př.n.l. v           

senátu zavražděn 

Známé výroky spojené s Caesarem: 

•  když byl zavražděn, pronesl větu “I ty Brute?” když uviděl mezi vrahy 

svého adoptivního syna Bruta 

• hraniční řeka, kterou překročil se svým vojskem (místo aby vojsko 

rozpustil a vydal se sám do Říma) se jmenovala Rubikon, a pronesl zde 



výrok: “Alea iacta est” = Kostky jsou vrženy. (význam tohoto rčení se 

používá když je něco rozhodnuto, a už není cesta zpět) 

• dalším jeho rčením, které vyslovil je známé “Veni, vidi, vici”. Přišel jsem, 

viděl jsem, zvítězil jsem. (při tažení v Malé Asii, chtěl sdělit,  že to bylo 

rychlé vítězství) 

• napsal také dílo “O válce Galské” 

• na jeho počest po smrti byl měsíc, kdy se narodil nazván Julius (známe z 

angličtiny - July) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HifazviERkM&t=282s 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HifazviERkM&t=282s

