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Anotace: 
 
Digitální učební materiál seznamuje žáky s periodizací politických dějin starověkého Říma. Obsah či rozsah předkládaných 

informací není ani úplným výčtem aktuálního poznání v příslušném oboru, ani nejnutnějším minimem informací s ohledem 

na danou vzdělávací oblast. Digitální vzdělávací materiál si na relativním množství ukázek památek klade za cíl fixovat u 

žáků znalost základních osobností a událostí dané epochy a vytvořit u nich dovednost jejich rozpoznávání v kontextu 

dalšího politického vývoje a to i ve vazbě na kulturní dějiny. 
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Starověký Řím 
Periodizace politických dějin 

 

 
Období království 

753 - 510 
 

 
Období republiky 

510 – 27 př.n.l. 

 
Období císařství 

27 př.n.l. – 476 n.l. 
 

  
Punské války 

264 - 146 

 
Doba triumvirátů 
60 – 27. Př.n.l. 

 
Principát 

27 př.n.l. – 284 n.l. 

 
Dominát 
284 - 476 

 

Klíčové události 
 

 Založení města Romulem a Remem 
(dle pověsti) 

 Vznik tradičního dělení společnosti 
na patrice a plebeje 

 Vznik latinské abecedy 

 Přijímání etruské kultury 

 Tři punské války – 
války s mocným 
Kartágem v severní 
Africe (dnes Tunis) 

 Ovládnutí 
středomoří po 
vítězství nad 
Kartágem 

 Dobytí Galie 
(dnešní Francie) 
Caesarem 

 Občanská válka 
Caesara a 
Pompeia 

 Caesar 
diktátorem 

 44 – Caesar 
zavražděn 
v senátu 

 Občanská válka 
Octavia a Antonia 

 27 př.n.l. se stává 
Octavianus zvaný 
Augustus prvním 
císařem 

 Augustus, Tiberieus, Caligula, 
Claudius, Nero, Vespasianus, 
Titus 

 Adoptivní císaři 

 Markus Aurelius 
 

 284 nástup císaře 
Diocletiána počátek tzv. 
„dominátu“ 
Císař se stává „pánem a 
bohem“ 

 284 rozdělení říše na 
východní a západní část 

 324 – 337 Komstatntin I. 
Veliký 

 313 Edikt milánský – 
křesťanství je 
zrovnoprávněno s římským 
náboženstvím a záhy se 
stává oficiálním 
náboženstvím Říma 

 476 pád Západořímské říše 
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Starověký Řím 
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a 

Klíčové události jednotlivých období – vizuální fixace 
 
 

  
 

Romulus a Remus 
Tradiční ztvárnění obou bratrů jako kojenců vlčice 

 

Hannibal – největší generál Punů 
Antické vyobrazení Hannibala – punského vojevůdce, který dokázal 
nejvíce ohrozit římský stát v jeho dějinách 
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Klíčové události jednotlivých období – vizuální fixace 
 
 

  
 

Caesar – vojevůdce, diktátor 
Otec římského císařství 

 

Octavianus Augustus 
První římský císař – adoptivní syn Caesarův 
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Vespasianus 
Římský císař – voják; stavitel kolosea 

 

Marcus Aurelius 
Nejvýznamnější „adoptivní“ císař – císař filosof 
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