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Anotace: 
 
Digitální učební materiál seznamuje žáky s periodizací politických dějin raného středověku. Obsah či rozsah předkládaných 

informací není ani úplným výčtem aktuálního poznání v příslušném oboru, ani nejnutnějším minimem informací s ohledem 

na danou vzdělávací oblast. Digitální vzdělávací materiál si na relativním množství ukázek památek klade za cíl fixovat u 

žáků znalost základních osobností a událostí dané epochy a vytvořit u nich dovednost jejich rozpoznávání v kontextu 

dalšího politického vývoje a to i ve vazbě na kulturní dějiny. 
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Raný středověk 
Periodizace politických dějin 

 

 Období barbarských států 
a formování raně středověkých států 

476 - 800 
800 

 

Období obnovování říše 
800 – cca 1000 

Období vzniku velkých 
středověkých států 

přelom tisíciletí 
a 

Oblast 
cca dnešní 
Francie 

486 – vznik Franské říše, Chlodvík první král 
732 – bitva u Poitiers – majordómové z rodu  
          Karlovců přebírají reálnou moc 
751 – nástup dynastie Karlovců 

771 – 814 Franská říše se za vlády Karla Velikého  
          stává univerzální říší západní a jižní Evropy 
800 – císařská korunovace Karla Velikého v Římě 
843 – Verdunská smlouva – dědicové Karla Velikého 
si rozdělují jeho říši na tři části → vzniká: 

- Západofranská říše (pozdější francouzské 
království) 

- Východofranská říše (pozdější Svatá říše 
římská – Německo) 

- tzv. Lothringie - brzy pohlcená 
západofranskou a východofranskou říší 

 
 

897 – nástup dynastie Kapetovců 
          pařížských hrabat 
 
Paříž se stává hlavním městem 
Francie 
 
Vznik francouzského království 

Oblast 
cca dnešní 
Anglie 

po pádu římské říše vzniká tzv. 7 království – 
Kent, Sussex, Wessex, Essex, Východní Anglie, 
Mercia a Northumbria 
 

871 – Alfréd Veliký, první velký král a dočasný  
          sjednotitel Anglie; obrana proti Vikingům 
9. a 10. století – obrana proti vpádům Vikingů 

1066 – bitva u Hastingsu, Vilém  
            Dobyvatel, normanský  
            vévoda dobyl Anglii 
Vznik anglického království 

Oblast 
cca 
dnešního 
Německa 

Období raně germánských států – Sasové, 
Frankové, Bavorové … 

cca 800 – území dnešního Německa se stává 
součástí říše Karla Velikého 
843 – Verdunská smlouva oblast Německa se stává 
Východofranskou říší, brzy pod vládou německých 
rodů 
 

962 – Otto I. Veliký obnovuje 
císařský titul Karla Velikého a stává 
se prvním voleným císařem Svaté 
říše římské 
Vznik Svaté říše římské 

Oblast 
cca našeho 
dnešního  
území 

5. až 6. století příchod českých kmenů 
cca okolo 630 – tzv. Sámova říše 
631 – bitva u Vogastisburgu, Sámo poráží  
          franského krále Dagoberta 

830 – 906 – Velká Morava, první státní útvar na  
                    našem území 
906 – pád Velké Moravy, nástupnickým státem se  
          stávají knížecí Čechy 

po  894 – počátky českého státu 
pod vládou Přemyslovců 
931 – nástup Boleslava I. 
Vznik českého knížectví 
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Raný středověk 
Periodizace politických dějin 

a 

Klíčové události jednotlivých období – vizuální fixace 
 
 

  
 

Bitva u Poitiers 
732 byla poražena v této bitvě arabská vojska a Evropa byla 
zachráněna před arabskou invazí a Islámem 

 

Karel Martel 
Majordomus merovejského krále, vítěz v bitvě u Poitiers 
Děd Karla Velikého 
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Raný středověk 
Periodizace politických dějin 

a 

Klíčové události jednotlivých období – vizuální fixace 
 
 

  
 

Středověké vyobrazení korunovace 
Karla Velikého římským císařem, r. 800 
 

 

Karel Veliký 
Vyobrazení Karla Velikého z 19. Století; koruna je dochovaná dodnes 

 
A 
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Vilém Dobyvatel 
jako anglický král 

 

Bitva u Hastingsu 
Dobové vyobrazení bitvy – tapisérie (tzv. tapisérie z Bayeux) 
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