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vás srdečně zvou na  

 

COLLOQVIVM 

AVGVSTVM 

 

konané u příležitosti dvoutisíciletého výročí úmrtí 

prvního římského císaře Augusta. kolokvium a doprovodné 

akce zhodnotí a přiblíží význam osobnosti, která měnila a 

změnila svět. příspěvky se zaměří na otázku, v čem tkví 

augustův odkaz pro uplynulá dvě tisíciletí, pro naši 

současnost i budoucnost. 

       

v pátek 20. června 2014 od 9:00 hod. ve velké aule budovy ff uk na 
náměstí jana palacha v praze zhodnotí setkání domácích odborníků 

vliv tohoto muže na jeho současnost i věky pozdější. 

 

v sobotu 21. června 2014 od 10:00 hod. v archeoparku liboc (ul. 

v domcích 29, Praha 6) proběhne za přítomnosti udatných 

příslušníků desáté legie „dies romanus - římský den“ s římskou 

kuchyní, hrami a tryznou za zbožštělého císaře. 
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COLLOQVIVM 

AVGVSTVM 
program: pátek 20. 6. 2014 - budova ff uk, 

nám. Jana palacha 2, velká aula 

9:00  zahájení 

9:10 petr juřina: Augustus, poněkud opomíjený „otec (společné evropské) 

vlasti“ 

9:30  václav marek: octavianus a augustus: proměna osobnosti 

9:50  stanislava kučová: gaius cilnius maecenas, augustův etrusk 

10:10  pavel titz: augustův romulus a romulův augustus 

10:30  diskuse a přestávka 

10:50 petr juřina: kosmický rozměr augustovy imperiální propagandy  

11:10  jan bouzek: augustus a římské ctnosti  

11:30  ivan prchlík: augustus a jeho soupis celého světa. kdy, proč,  jak  a vůbec-li? 

11:50 zdeněk beneš: císařská tradice ve starší české historiografii 

12:10  diskuse a přestávka na oběd 

13:30  jiří musil:  střední  evropa v kontextu augustovy zahraniční politiky 

13:50 eduard droberjar: augustus a marobud 

14:10  karel kůt: otázka římské vojenské přítomnosti na lokalitě hrdly 

14:30 patrik líbal: augustus mlčící či hovořící? Augustovský obraz a odkaz 

v českém novověkém umění 

14:50 diskuse a zakončení setkání 
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COLLOQVIVM 

AVGVSTVM 
 

»dies romanus - římský den« 
archeopark liboc (v domcích xix, praha vi) bude veřejnosti otevřen od x 

hodin (vstupné: dospělí kč l,-; děti do xiv let včetně zdarma) 

program dne 

 od x:00 - apotheosa augusti 
o chvalořeči nad pohřební hranicí císaře 

o augustovo vyzdvižení mezi bohy 
o přehlídka legií k poctě božského augusta 

o dobová avšak čerstvá krmě římská i barbarská 
 

 od xiii:00 – ludi augusti 
o zábava i poučení pro děti i dospělé 

o vystoupení legionářů a gladiátorské hry v místní aréně 
o gladiátorská školička pro děti 
o hry a ukázky ze života antické společnosti 

o dobová leč čerstvá krmě římská i barbarská 

detailní informace a poloha archeoparku na www.archaia.cz 


