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Anotace DUMu: Antický svět. Rozpad Římské říše.

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.






 poslední císař, který vládl celé říši
 nástupci ustanovil své dva syny
 po jeho smrti roku 395 říše rozdělena na dvě části
 západořímská říše – zanikla roku 476, Ravenna
 východořímská říše – pozdější Byzanc, zánik 1453, 

Konstantinopolis

Theodosius



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roman_empire_395.jpg

Římská říše v době smrti Theodosia I. v roce 395



Vyobrazení Theodosia I. na římské minci

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theodosius_I._Roman_Coin.jpg




 velké kmenové posuny ve 4. a 5. století
 přímá příčina zániku západořímské říše
 hlavní příčinou Hunové

Úkol: v mapě vyhledej odkud kam se stěhovaly 
jednotlivé germánské kmeny. Na území kterých 
dnešních států se usadily? 

Stěhování národů



Mapa Evropy v době stěhování 
národů

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_stahovania_narodov.png




 410 vyplenili Řím Vizigóti – Římané jim darovali 

území v jižní Galii (Toulouse)
 451 bitva na Katalaunských polích

- Římane porazili Huny
- spojenectví s některými germánskými kmeny
- hunský náčelník Attila – „bič boží“

 455 vyplenili Řím Vandalové – od té doby označení 
vandal

Boje Římanů s barbary



Úkol: vytvoř referát o Attilovi

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Attila_Museum.JPG



Hunská říše

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Huns_empire.png




 císaři říše byli velmi slabí – vládli vojenští velitelé
 sílící útoky Germánů
 Romulus Augustulus 

- poslední západořímský císař
- jako desetiletý sesazen germánským velitelem
Odoakerem

 Odoaker poslal odznaky císařské moci do 
Konstantinopole – zánik západořímské říše 476

 konec starověku

Zánik západořímské říše
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 Čornej, Petr. Dějiny evropské civilizace I., Praha: Paseka 1995. ISBN 80-7185-010-1
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roman_empire_395.jpg
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theodosius_I._Roman_Coin.jpg
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_stahovania_narodov.png
 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Attila_Museum.JPG
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Huns_empire.png

Zdroje


