
 útoky barbarů 
 boje o trůn → občanské války → střídání 

císařů 
 problémy v zemědělství → pole zůstávají 

ladem 
 války a epidemie (např. mor) 
 úpadek měst – přestává se stavět 

 

Boj s barbary 



 povolil křesťanství 

 před smrtí se nechal i pokřtít 

 přenesl sídlo do východní části říše 

 založil město Konstantinopolis (dnešní 
Istanbul) 

Socha v Yorku 

Konstantinopole 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Bizansist_touchup.jpg


 395 n.l. římská říše rozdělena na říši 
východořímskou a říši západořímskou 

 vyvíjely se samostatně 

 východořímská (později byzantská) trvala 
dalších 1000 let 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/The_Roman_Empire_ca_400_AD.png


 přesuny kmenů ve 4.-5. stol. n. l.  
 zahájili Hunové (asijské kmeny) 
 usadili se v Podunajské nížině 
 odtud nájezdy na Evropu 

 



 způsobili stěhování Ostrogótů a 
Vizigótů a následně celé Evropy 

 náčelník Attila – „bič boží“ 

 451 bitva na Katalaunských polích 

 Attila poražen spojenými vojsky  

 Římanů a Germánů 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Atli.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Attila_in_Gaul_451CE.svg


 476 západořímská říše zanikla 

 svržen poslední císař 

 jedním z hl. důvodů bylo stěhování národů  

Poslední západoř. císař Romulus  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/RomulusAugustus.jpg


 1) Za kterého císaře byla římská říše 
nejrozsáhlejší? 

 2) Vyjmenuje nejdůležitější oblasti, které k 
říši náležely? Jak se jmenují dnes? 

 3) Co je stěhování národů a kdo je způsobil? 

 4) Přiřaď: 

 Attila   botička  

Marcus Aurelius bič boží 

Caligula   filozof  

 



hosp. úpadek – špatná práce otroků a jejich úbytek 
– nahrazení kolóny (nájemci půdy) – museli však odevzdat velkou část 
úrodyneměli za co nakupovatúpadek řemesel a 
obchoduvšeobecná chudoba 
vytváření panství velkostatkářů – samostatná = rozpad říše 
ohrožení hranic – germánskými kmeny, usídlovány i za hranicemi říše 
Diokletianus – vybral si spoluvládce, zabezpečení hranice, 
pronásledovatel křesťanů 
Konstantin I. Veliký – snaha zachránit římskou říši 
připoutání kolónů k půdě 
Edikt milánský – 313 n. l. – svoboda pro křesťanství  
založil Konstantinopol (dříve řecká osada Byzanc, dnes Istanbul) 
395 n. l. – rozdělení na východořímskou a západořímskou říši 
stěhování národů – 375 n. l. – vpád Hunů (bojovní kočovníci z Asie) 
vůdce Attilaútěk Germánů před nimi  
Germáni – původně ze Skandinávie, boje s Římanykmenové svazy 
(dočasná spojenectví), usídlování na území říše 
476 n. l. – zánik západořímské říše = konec starověku 

 
 
 
 


