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Julius Caezar (zavražděn v senátě 15. 3. 44 př. n. l.) 

Caesarovo postavení se zdálo pevné. Shromáždění lidu a senát mu udělily titul „otce vlasti“. 

Byl mu propůjčen doživotní titul diktátora. Zároveň mu byla doživotně svěřena moc tribuna 

lidu a neustále byl volen za konzula. Vojska provolala Caesara imperátorem… V Římě začala 

proti Caesarovi vzrůstat podrážděnost… Nespokojenost občanů zesílila zvláště v posledním 

roce Caesarova života, kdy se začal připravovat k nové velké výpravě proti Parthům… Vzniklo 

spiknutí proti Caesarovu životu… Spiklenci si počínali naprosto tajně… Brutus požíval u 

Caesara výjimečné důvěry. Když se Caesar vydal na africké tažení, svěřil Brutovi správu 

Předalpské Galie. V poslední době Caesar pověřil Bruta velmi čestným úřadem městského 

prétora… Počet spiklenců vzrostl na šedesát lidí. Plán úkladu o Caesarův život připravovali v 

přísné tajnosti. Bylo rozhodnuto zabít Caesara v den březnových Id, 15. března 44př.n.l.. V 

předvečer březnových Id vypravil se Caesar na hostinu k veliteli jízdy Lepidovi. Zrána po této 

hostině se necítil dobře. Žena mu domlouvala, aby do senátu nechodil a zasedání odložil… 

Caesar se však na nosítkách do senátu vypravil. Caesar sestoupil z nosítek a zamířil ke vchodu 

radnice … Když Caesar přišel k samému vchodu radnice, podal mu někdo z kolemjdoucích 

lístek. Bylo to podrobné udání o spiknutí. Ale Caesar si tento lístek nepřečetl, neboť i tak již 

svým zpožděním zdržel počátek zasedání… Caesar vstoupil do radnice a usedl na své obvyklé 

místo… Tu se spiklenci rozhodli jednat… Seskupili se kolem něho. Všichni se dotýkali Caesara 

rukama líbali jeho hruď i hlavu a prosili ho, aby vyhověl Cimbrově prosbě… Tu se kolem 

Caesara zableskly meče a dýky ostatních spiklenců. Vrhli se na Caesara. Ze všech stran se naň 

sypaly rány. Caesar, zalit krví, potácel se s hněvivým křikem ze strany na stranu. Neměl po 

ruce jinou zbraň než ocelový stilus. Tímto stilem probodl Kassiovi ruku. Když spatřil Marka 

Junia Bruta, kterého považoval za svého přítele, jak se k němu prodírá s dýkou v ruce, zvolal 

prý: „ I ty, Brute?“ Nato se Caesar přestal bránit, zahalil se pláštěm a padl na zem… Caesar 

utržil 23  ran, ale jen dvě byly smrtelné… Druhého dne ráno vystoupil Markus Julius Brutus s 

řečí ve  shromáždění lidu. V této řeči oznámil římským občanům smrt tyrana a vyhlásil 

obnovení republiky. 

MICHOVSKÝ, Václav. Starověký Řím: Čítanka k dějinám starověku. 5. vydání. Praha: SPN, 
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1. Jaké tituly měl Caesar? ………………………………………………………………………………….…………… 

2. Jaké zřízení existovalo v Římě? …………………………………………………………………………………… 

3. Co zesílilo nespokojenost proti Caesarovi? ………………………………………………………………… 

4. Kdo stál v čele spiknutí? ...................................................................................... ............ 

5. Jaký titul měl Brutus? ………………………………………………………………………………………………… 

6. Kde  a kdy došlo k vraždě Caesara? …………………………………………………………………………… 

7. Jakou zbraň měl u sebe Caesar? ………………………………………………………………………………… 

8. Jaká byla poslední slova Caesara ………………………………………………………………………………… 

9. Kolik ran Caesar utržil?................................................................................. .................... 

10. Jaké zřízení bylo vyhlášeno po jeho smrti? ………………………………………………………………… 



1. Jaké tituly měl Caesar? (otec vlasti, doživotní diktátor, tribun, konzul, imperátor) 

2. Jaké zřízení existovalo v Římě? (republika od 510 př. n. l.) 

3. Co zesílilo nespokojenost proti Caesarovi? (tažení proti Parthům) 

4. Kdo stál v čele spiknutí? (Brutus) 

5. Jaký titul měl Brutus? (městský prétor) 

6. Kde a kdy došlo k vraždě Caesara? ( na radnici při zasedání senátu, 15. 3. 44 př.n.l.) 

7. Jakou zbraň měl u sebe Caesar? (ocelový stilus) 

8. Jaká byla poslední slova Caesara (I ty, Brute?) 

9. Kolik ran Caesar utržil? (23 ran, dvě smrtelné) 

10. Jaké zřízení bylo vyhlášeno po jeho smrti? (republika) 


