
ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ
Dalším císařem římské říše byl :
TRAIANUS
Za jeho vlády měla říše největší rozlohu a dosáhla vrcholu rozkvětu. 
Nechal toho spoustu vybudovat a některé stavby stojí v Římě dodnes. Podporoval chudé a 
vysloužil si titul nejlepší císař.
Chtěl chránit říši proto barbarům a proto nechal vybudovat tzv. Limes Romanus. To byla hranice s 
různými pevněními, kde byli vojáci a ochraňovali svoje území. Z některýh těchto vojenských táborů 
vznikla významná města - například Budapešť.

HADRIANUS
Také bránil zemi proti barbarům. Na území dnešní Velké Británie nechal zbudovat opevnění - 
Hadrianův val.

MARCUS AURELIUS
Říše se dostala do velkých problémů - přírodní katastrofy, zemětřesení, mor, nájezdy barbarů. 
Císař ale barbarské kmeny porazil. 
Byl to velice vzdělaný panovník. Také velmi mírný a spravedlivý. Stále ale pronásledoval křesťany.
Je považován za jednoho z nejlepších panovníků říše.

ROZDĚLENÍ A ZÁNIK ŘÍMSKÉ ŘÍŠE
PŘÍČINY ÚPADKU
1. útoky barbarů
2. boje o trůn
3. problémy v zeměděství
4. války a epidemie
5. úpadek měst

Jeden z císařů, kteří chtěli říši zachránit byl DIOKLETANUS. Uvědomoval si, že to nemůže 
napravit sám a svou moc rozdělil. Přesto tomu nedokázal zabránit a po jeho smrti nastaly opět 
boje o trůn.

KONSTANTIN I.
V bojích o trůn zvítězil a opět vládl sám. V roce 313 povolil křesťanské náboženství. Nechal se 
dokonce sám pokřtít a stal se tak prvním křesťanským císařem.
Byl to velmi dobrý vládce, který zavedl spoustu opatření. Přenesl sídlo své vlády do východní části 
říše - dnešní Turecko. Vybudoval zde úplně nové město - Konstantinopol.
Přesto ani on nedokázal zabránit úpadku říše.

ROZDĚLENÍ ŘÍŠE
Roku 395 byla říše rozdělena na dvě části: VÝCHODOŘÍMSKÁ a ZÁPADOŘÍMSKÁ. Obě se od 
tohoto roku vyvíjely samostatně.

ZÁPADOŘÍMSKÁ ŘÍŠE
Postupně zde žilo více a více barbarských kmenů. V roce 476 byl svržen její poslední císař a tímto 
říše zanikla!

VÝCHODOŘÍMSKÁ ŘÍŠE
Později byla označována jako Byzantská a trvala dalších 1000 let.



ÚKOLY
Zápis si nalep do sešitu a podtrhej, co je nejdůležitější.
Jaké byly příčiny úpadku říše?
Co víš o císaři jménem Marcus Aurelius?
Kdo byl první křesťanský císař? Jaký rok je pro křesťanskou víru nesmírně důležitý a proč?
Najdi si, jak se jmenuje dnes město Konstantinopol?
Jak se rozdělila římská říše?
Jak to s jejími částmi dopadlo?


