
Císařský Řím:
Augustus a jeho nástupci

Augustus (vláda 31-14 př.n.l.), nazýván princeps (=první muž v říši), proto nový typ 
vlády = principát. 
Nechal se doživotně zvolit do všech úřadů (včetně konzula a tribuna lidu), což mu 
dávalo neomezenou moc. Řím se tak stává císařstvím. Navenek zdání republiky 
(zasedá senát i lidové shromáždění), ale rozhoduje císař, jehož moc opřena o armádu.
-Ke stíhání politických odpůrců byl zaveden zákon o urážce majestátu, tedy císaře - 
odsouzení vyhnáni či popraveni.
-Zahraniční záležitosti se Augustus snažil řešit mírovou cestou (tzv. pax Romana - 
mír římský, často vnucený a udržovaný silou zbraní).
-Rozmach stavební činnosti v Římě ("převzal město cihlové a zanechal mramorové").
-Podpora umění (zejména básnického) a nadaných umělců (Augustův přítel 
Maecenas - mecenáš).
-Snaha zažehnat morální úpadek společnosti (vysoká rozvodovost, neochota 
uzavírat manželství, nevěry). Zavedena podpora manželských párů a rodin s dětmi na 
úkor svobodných a bezdětných.
Před smrtí jmenoval svým nástupcem svého adoptivního syna Tiberia, čímž byl 
dokončen přerod republiky v monarchii s dědičným právem na vládu.
Augustova třetí žena Livia Drusilla, která s Augustem vládla, byla jednou z 
nejctižádostivějších žen historie. Má pravděpodopně na svědomí i smrt svého muže Augusta 
– měla ho otrávit, když se protivil jejím plánům. Pokud tě dějepis zajímá, najdi si o ní něco 
na googlu:-)

Augustovi nástupci (1. století n.l.):

Tiberius: schopný panovník, ale neoblíben pro svou surovou, vojenskou povahu, i 
kvůli přísným úsporným opatřením, údajně sexuálně zvrácený, většinu času vládl z 
ostrova Capri, kam se uchýlil ve strachu před zavražděním.Vládl pomocí dopisů 
senátu. Nakonec stejně zavražděn svým synovcem Caligulou.
Caligula: nejprve velmi oblíbený celým národem, první dva roky vládl rozumně. Pak 
však „zešílel“, byl velmi krutý (popravy všech, kdo se mu nelíbili) a zvrácený (incest 
se všemi svými sestrami), svého koně nechal jmenovat konzulem a senátorem, 
rozházel všechny peníze ze státní pokladny za nesmysly, nakonec zavražděn vlastní 
armádou.
Claudius: strýc Caliguly, tělesně neduživý, částečně mrzák, duševně velmi schopný. 
Vědec a historik, Římu vládl rozumně a uvážlivě, dobyl Británii a připojil k říši, 
dobrý hospodář, zbudoval nový přístav, vodovody, silnice. Velmi oblíben. Nakonec 
otráven vlastní ženou.
Nero: adoptivní syn Claudia. Nejprve oblíben, snaha získat přízeň lidu, posléze opět 
„šílený“, přesvědčen, že je úžasný umělec, nechal zapálit Řím, protože se chtěl 
podívat, jak hezky hoří. Nechal zlikvidovat a popravit mnoho nevinných lidí jen z 
rozmaru, zavraždil vlastní matku i manželku. Nakonec donucen spáchat sebevraždu.






