
FRANSKÁ ŘÍŠE 

Frankové byli původně jedním ze silných germánských kmenů. Obývali území kolem řeky Rýn. 
Během stěhování nebyli nuceni se posouvat pryč, ale naopak využili situace a podařilo se jim 
vybudovat v ZÁPADNÍ EVROPĚ velkou a mocnou říši. 
Zprvu žili v kmenech, které ovládali náčelníci. Ti spolu soupeřili o moc. Nejsilnější z nich ale 
všechny porazil a stal se KRÁLEM VŠECH FRANKŮ. 

FRANSKÁ ŘÍŠE ZA VLÁDY KARLA VELIKÉHO 

Nejmocnější a největší byla franská říše za krále KARLA 
VELIKÉHO. Karel Veliký byl prvním CÍSAŘEM západní Evropy. 
Korunoval ho papež v Římě v roce 800. Přijetím tohoto titulu se stal 
nejmocnějším mužem v Evropě.  
Karel Veliký ovládal postupně i značnou část střední Evropy ( části 
Franice, Španělska, Itálie…). 
Zničil také říši Avarů, což bylo pro nás důležité, protože tím napomohl 
vzniku VELKÉ MORAVY, kterou Avaři ovládali.  
Snažil se ovládnout i říši na našem území, ale nepovedlo se mu to a 
musel se smířit pouze s odváděním poplatků. 

KULTURA NA KARLOVĚ DVOŘE 

Karlův dvůr patřil mezi nejkrásnější místa. Zval na něj spoustu učenců, nejlepší řemeslníky a 
umělce z různých zemí. Podporoval také vzdělanost, umění, stavitelství a písemnictví. Karel se 
velmi zajímal o umění a vzdělání a o svoji zemi se staral. Toto období si proto vysloužilo název 
KAROLÍNSKÁ RENESANCE.  

Karel byl velice schopný panovník. Ale jehon následníci si s tak velkou říší už nedokázali poradit a 
udržet ji pohromadě. V 9. století si ji pak rozdělili jeho tři vnuci. Země se rozdělila na ŘÍŠI 
ZÁPADOFRANSKOU, ŘÍŠI VÝCHODOFRANSKOU  a na říši, která ležela mezi nimi. Ta se ale 
dlouho nedokázala udržet. 
V 10. století se na území VÝCHODOFRANSKÉ ŘÍŠE vytvořila SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ. 

VIKINGOVÉ 

Nemůžeme opomenout severní Evropu (Skandinávii). To bylo stejně jako 
západní Evropa obydleno germánskými kmeny. Životní podmínky tu ale 
byly daleko drsnější.  
Seveřané prosluli jako výborní mořeplavci. Nazývali se VIKINGOVÉ a 
Frankové jim říkali NORMANI. 
Na dlouhých štíhlých lodích měli vepředu vyřezanou dračí hlavu. 
Podnikali na nich loupežné výpravy do Evropy. Vikngové byli velmi 
výbojní a stali se postrachem mnoha zemí. Povedlo se jim obsadit i část 
ZÁPADOFRANSKÉ ŘÍŠE, která nse doteď pojmenování po nich - 
NORMANDIE. 
Vikingkové osídlili také nějaké ostrovy jako např. ISLAND, kde vytvořili 
první DEMOKRACII v Evropě. 



ÚKOLY 

1. Jaká říše v Evropě se stala nejmocnější? 
2. Kdo byl její nejslavnější panovník. Napiš o něm alespoň tři informace. 
3. Co to je karolínská renesance? 
4. Jak to dopadlo po Karlově smrti? 
5. Co se později stalo s VÝCHODOFRANSKOU říší? 
6. Kdo to byli Vikingové? Jak jim Frankové říkali? 
7. Najdi si, jak vikingové vypadali a jakou nosilin helmu, Nakresli si ji.  
8. Co je to demokracie a kde v Evropě vznikla jako první? 


