
Dějepis 1.6.-5.6. 6.A, 6.C 

Tento týden se budeme věnovat počátkům římského císařství, povíme o si 

krutém císaři Nerovi, počátcích křesťanství, a dozvíte se o výbuchu sopky 

Vesuv. Přesuneme se z období před naším letopočtem, do období našeho 

letopočtu. 

Tento týden bych se s vámi ráda setkala na online hodině dějepisu, která se 

uskuteční na Teams v týmu Dějepis 6.A+6.C v pátek 5.6. v 10:00. Nebojte se, 

nebudu vás zkoušet, budeme si povídat o starověkém Římu:-) 

Přečtěte si text v učebnici str. 105 - 107  

Zápis: 

Římské císařství (27 př.n.l. - 476 n.l.) 

• po Caesarově smrti občanské války - vítězem 

            Octavianus Augustus (27 př.n.l. -14 n.l.) - pozor zde se dostáváme k 

období našeho letopočtu 

• stal se prvním římským císařem 

• začátek jeho vlády znamená konec republiky 

• pro dobro země bylo třeba, aby zemi vládl jeden silný vládce 

            → senát s tím souhlasil 

• skončily občanské války 

• ale došlo k omezení pravomoci senátu 

• lidová shromáždění úplně zanikla 

• za vlády Octaviana Augusta Řím vzkvétá - řemesla, obchod, literatura 

• věnoval mnoho peněz na výstavbu Říma 

Nero (54 n.l. - 68 n.l.) 

• za jeho vlády začalo pronásledování křesťanů 

• křesťané - jméno podle Ježíše Krista  

• Ježíš Kristus žil v Palestině, vydán Římanům, ukřižován 

            kolem roku 30 - 33 n.l. - neví se přesně 

• křesťanství hlásalo víru v jednoho boha, lásku, rovnost mezi lidmi 

• křesťané se tajně scházeli v podzemních prostorách - katakombách 

• Nero je obvinil ze založení požáru Říma → spousta z nich odsouzena k 

smrti 

• Nero byl krutý, asi i šílený, nechal např. zavraždit vlastní matku 

• byl i obviňován, že Řím zapálil sám, ale není to asi pravda 



• nakonec se proti němu vzbouřily legie i osobní stráž → spáchal 

sebevraždu 

 

Výbuch Vesuvu (79 n.l.) 

• v roce 79 n.l. vybuchla sopka Vesuv (u dnešního města Neapol) 

• láva zasypala města Pompeje a Heculaneum 

• vrstva popela zakonzervovala pozůstatky budov i lidí 

• v 19. století začal archeologický výzkum 

• díky němu se dozvídáme o tehdejším životě Římanů 

 

Prosím o vypracování doplňovačky dole na str. 107 (pod obrázkem Pompejí) a 

zaslání na můj mail. 

 

 

 

 

 

 

 


