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POPIS A POUŽITÍ VÝUKOVÉHO MATERIÁLU

� výklad nového u�iva, procvi�ování
� žák popíše osídlení Evropy
� vysv�tlí uspo�ádání feudálního státu, 
� sleduje vliv náboženství na život lidí
� seznámí se karolínskou kulturou



FRANCKÁ �ÍŠE



Frankové
� germánský kmen
� nebyli oslabeni st�hováním národ�

�na konci 5. století získali rozsáhlá území
�ímského impéria 

�podmanili si v�tšinu germánských kmen�



Francká �íše 
� vzniklo zde základní uspo�ádání st�edov�ké

= feudální spole�nosti
� název podle p�dy, kterou panovníci

prop�j�ovali  �len�m své družiny – �íkalo se 
jí feudum �i léno

� feudálové = šlechta = držitelé p�dy
� rolníci = poddaní – p�du obd�lávali 



� Rolníci => závislí na vrchnosti
- za hospoda�ení na p�d� platili 
�ástí úrody = naturálie nebo pen�zi



Prvním franckým 
králem se r. 481 stal 
Chlodvík z rodu 
Merovejc�

� p�ijal k�es�anství
� sjednotil a rozší�il �íši

Obr. 1



Chlodvík�v k�est (496), 
vyobrazení ze 14. století

Obr. 2

Obr. 3



R�st Chlodvíkovy �íše (481–511)
Obr. 4



Chlodvíkovi  následovníci byli 
slabými vládci, �íši ovládali jejich 
správci = majordomové

Karel Martel – majordomus
� zavedl profesionální armádu
� porazil Araby, zastavil jejich 

pronikání do západní Evropy

Náhrobek Karla Martela 
v St. Denis

Obr. 5



Bitva  u Poitiers 
(= bitva u Tours)
roku 732

Obr. 6



Pipin  III. Krátký
� syn Karla Martela, majordomus 
� r. 751 se stal franckým králem

Obr. 7
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Karel Veliký (768 – 814)
� výbojné války => ovládl 

v�tšinu západní a st�ední
Evropy, sever Itálie

� �eská knížata mu platila tribut
� r. 800 korunován na císa�e 
�ímské �íše

Obr. 9

Obr. 10



Karolínská renesance
� rozkv�t vzd�lanosti, výtvarného um�ní

a stavitelství
� zakládání klášter�, písa�ských dílen 
� p�íchod u�enc� do zem�
� sídlo – Cáchy

Slovo miniatura znamená p�vodn� „to, co se 
má vybarvit �erven�“. Písa�i rukopis�
vynechávali místo pro iniciály, které se psaly 
ozdobným písmem a �erveným inkoustem. 
Do iniciál se malovaly r�zné ozdoby, 
ornamenty a výjevy – miniatury.

Obr. 11



Zlatý žaltá� z roku 795 Obr. 12



Ludvík Pobožný (814-840)
� syn Karla Velikého
� opíral se o církev
� smlouva z Verdunu – r. 843 – rozd�lila 
�íši mezi t�i syny Ludvíka Pobožného 
=> rozpad Francké �íše
=> zánik titulu �ímského císa�e 

Karel Veliký a jeho 
syn Ludvík Pobožný

Obr. 13



M�nící �íše mezi lety 481 až 814 Obr. 14



Obr. 15



1. Kdy vznikla francká �íše?
2. Kde ležela?
3. Kdo byl jejím prvním vládcem?              

Co o n�m víš?
4. Kdo byl majordomus?
5. Co víš o Karlu Velikém?
6. Vysv�tli pojem karolínská renesance.
7. Kdy a pro� se rozpadla francká �íše?
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