
STŘEDOVĚK 
- počátek: 476 AD (pád říše západořímské), konec: 1492 (____________________________) 
- jednotící prvek pro Evropu: ___________________________________________________ 
- základem hospodářství: ___________________ (trojpolní osevní systém – ozim, jař, úhor) 
  
 

FRANCKÁ ŘÍŠE 
- území dnešní _______________________________________________________________ 
- zakladatelem: Chlodvík, dyn. Merovejců 
- moc panovníka omezena, vliv: majordomové (___________________________________), 
Pipin III. Krátký svrhl Merovejce => králem (dyn. Karlovci) 
- Karel Veliký – ______________________________________________________________ 
- 843 verdunská smlouva => rozdělení: říše západofrancká, východofrancká, Lotharingie 
 
 

SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ 
- __________________________________________________________________________ 
- první král: Jindřich I. Ptáčník 
- Otto I._ 955 b. na řece Lech – ________________________________________________ 
- Fridrich I. Barbarossa - _____________________________________________________ 
  
 
 

VIKINGOVÉ 
- Viking = souhrnný název pro normanské kmeny 
- v čele _______________, nejvýznamnější postavení ve společnosti: ___________________ 
- obchod, řemesla (_______________________), zaostalé zemědělství (nedostatek orné půdy) 
- expanze: Dánové - Britské ostrovy, pobřeží La Manche, Švédové – Rusko, Norové – Island 
- 1000: Leif Eriksson (Nor) – __________________________________________________ 

 
 

 
BYZANTSKÁ ŘÍŠE 

- hlavní město: Cařihrad; další města: Soluň, Théby, Korint; jazyk: _______, v čele: _______ 
- zánik: 1453 - _______________________________________________________________ 
- kultura: ikony (_____________________________________), mozaiky, chrám Hagia Sofia 
 
 

ARABOVÉ 
- Arabský poloostrov – poušť; oázy; obchod (_______________________________); beduíni 
- Mohamed – monoteismus, bůh: Alláh (M. jeho prorokem); náboženství = _____________, 
vyznavač = _____________________, základní text: ________________________________ 
- prosazení islámu: Mohamed odmítl uctívání bůžků => 622 vyhnán z Mekky = hidžra, 630 
návrat, Mekka dobyta 
- po jeho smrti spory o nástupnictví, skupiny: šiité (__________________________), sunnité  
- _______________: chalífa, ________________: vezír, ________________________: emír  
- povinnosti muslima: _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
- ___________________: mešita, svolávání věřících: minaret; _________________: džihád 
- __________________________________________________________________________ 



 
KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY 

= vojenská tažení evropských feudálů do pohanských oblastí ve východním Středomoří nebo 
proti kacířům, vyhlašována papežem 
- výpravy do Středomoří – Palestina, cílem: _______________________________________ 
- 8 křížových výprav + 1 neuznaná papežem (tzv. __________________________________) 
- významné bitvy: 1099 dobyt Jeruzalém křesťany, 1187 bitva u Hattínu (Saladin poráží  
křižáky), 1291 pád poslední křižácké pevnosti pevnosti Akkon 
- významní účastníci: _________________________________________________________ 
- důsledek: __________________________________________________________________ 
- nové rytířské řády: __________________________________________________________ 
 
 
 

KULTURA STŘEDOVĚKU 
 
Románská kultura (11.-13.stol.) 
- nositelem kultury církev 
- skriptoria (______________); iluminace (______________), iniciála (_______________) 
- architektura: dřevo, kámen; těžkopádnost, mohutnost, silné zdi; portál, sdružená okna 
- typické stavby: _____________________________________________________________ 
- výtvarné umění: ____________________________________________________________ 
- památky v ČR: _____________________________________________________________ 
 
Gotická kultura (12.-16.stol.) 
- znaky: vertikalita, lomený oblouk, žebrová klenba, vnější opěrný systém 
- stavby: ____________________________________________________________________ 
- památky: Notre Dame (Paříž), Milánský dóm, katedrála v Kolíně nad Rýnem, 
Svatoštěpánský dóm (Vídeň) 
- výtvarné umění: ____________________________________________________________ 
- gotika v českých zemích: Karlův most, Staroměstská mostecká věž, Svatovítská 
katedrála, Týnský chrám, Karlštejn, Chrám sv. Barbory (KH), kláštery: Vyšší Brod,  
Zlatá Koruna; hrady: Zvíkov, Švihov 
 
 
 

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 
- rozvoj měst (_______________________________________________________________) 
- privilegia: _________________________________________________________________ 
- správa města: radnice (purkmistr, konšelé) 
- cechy – ___________________________________________________________________ 
- vzhled města: ______________________________________________________________ 
- mimo město: _______________________________________________________________ 
- největší města Evropy v době Karla IV.: Cařihrad, Řím; Praha (40 tis. obyv, kol.1000 domů) 
- společnost: ________________ (vyšší = páni, nižší = rytíři), ____________________ (farář, 
biskup, arcibiskup, papež), měšťané, ____________________, zemědělci, _______________ 
- univerzity: nejstarší: Padova, Bologna (Itálie); Francie: Sorbona; Anglie: Oxford, 
Cambridge;  ________________________________________ (1. univerzita severně od Alp) 
 


