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Vznik

● Vzniká roku 395 n.l.

● Původně Východořímská říše

● Úplná samostatnost až roku 476 (sesazen 
poslední západořímský císař)

● Dnešní název je odvozen od Řecké osady 
Byzantion

● Hlavní město Konstantinopol (založena roku 330 
Konstantinem Velikým)

● Horní obrázek – znak, dolní – vlajka



  

Mapa - Konstantinopol



  

Systém

● Vládne císař

● Řídí veškeré politické a ekonomické dění v říši
● Dosazuje a odvolává veškeré úředníky

● Provincie

● Do roku 622 oddělená civilní a vojenská moc – 
každou provincii spravuje prokonsul

● Po roce 622 vznikají themata – prolínání 
vojenské a civilní moci – každé thema spravuje 
stratég 



  

Themní zřízení

● Thema je původně význam pro seznam vojáků 
patřících k jedné oblasti – poté výraz pro správní 
jednotku

● Vzniká roku 622 (říše je ohrožována zvenčí)

● Nenastupuje okamžitě – jde o dlouhodobý proces, 
prolínající se starým zřízením

● Themata zaujímají území několika původních 
provincií

● Příslušníci jednotky bránící thema, dostávali půdu, 
ze které nemuseli platit daně



  

Náboženství

● Od začátku křesťanský stát

● Caesaropapismus

● Hlavou církve je císař (zástupce Boha na Zemi)
● Církev řídí patriarcha dosazovaný císařem

● Velké schizma - 1054

● Církevní rozkol – křesťanství rozděleno na 
katolické a pravoslavné (Západ - Východ)



  

Obyvatelstvo

● Etnicky různorodé

● Jazyk – řečtina (od konce 6. st. se užívá i v 
administrativě a církvi zatímco latina upadá)

● Považují se za Římany

● Helénistická doba se od této doby spojuje s 
antickým, pohanským Řeckem



  

Mozaika – Císař Justinián a jeho dvůr



  

Vývoj (oddělování od Západu – 6. st.)

● Byzantská společnost stabilnější než společnost 
západu

● Uchována struktura společnosti (intenzivní 
řemeslná výroba a obchod, rozvíjení kultury a 
politického systému)

● Doba stěhování národů – říše je nucena se bránit 
nájezdu Slovanů, Hunů,...

● Odolává díky kulturní převaze a diplomacii
● Císař Justinián I. - největší území (ovládá území 

bývalé západořímské říše – Itálie, severní Afrika,..)



  

Mapa – velikost říše za Justiniána I. (asi 550)



  

Vývoj (6. - 7. st.)

● Války s Peršany

● Rozpory uvnitř státu

● Byzantsko-arabské války a obrana proti migrujícím 
Slovanům

● Ztráta východních a balkánských provincií 
(Mezopotámie, Egypt,...) – zesílení jednotnosti 
říše

● Koncem 7. století proměna antického státu na 
středověkou společnost



  

Vývoj (8. st.)

● Zastaven politický rozvrat říše

● Krize se přenesla z politické oblasti do oblasti 
náboženské

● Císař Leon III. zakazuje roku 726 uctívání 
obrazů a nařizuje jejich odstranění z kostelů – 
snaha o upevnění císařské moci (nahrazování 
křesťanských obrazů portréty zobrazujícími moc 
císaře)

● Ikonoklasmus – boj proti uctívání obrazů
● Koncil v Nikáie (787) – obnovil uctívání obrazů



  

Vývoj (1. pol. 9. st.)

● Leon V. Arménský – druhý ikonoklasmus (815-843)

● Po vítězství ikonodulie (uctívání obrazů) 
nastává odcizení východní církve od západní 
(západ zakládá vlastní císařství, papež se 
obrací na Franky)

● Krize v duchovní a společenské sféře
● Překonání extremistických projevů obou směrů

● Amorejská dynastie (820-867)



  

Vývoj (1. pol. 9. st.)

● Další proměna struktury společnosti - feudalismus

● Velká část pozemků patří soukromníkům
● Půdu obdělávají otroci, nájemci, dělníci a 

nově také poddaní (paroikoi)
● Paroikos je svobodný (může odejít), 

avšak po 30 letech nemůže být vyhnán
● Svobodní rolníci se začínají vytrácet



  

Vývoj (2. pol 9. st. - 11. st.)

● Vrcholný vzestup středověké Byzance

● Byzantská feudalita (dynatoi – mocní) má hlavně 
hospodářsky významné postavení

● Usiluje o jmenování do důležitých úřadů a 
vysokých vojenských hodností
● Úřednické aristokracii se toto jednání nelíbí – 

snaží se jim zabránit – zabezpečení své 
vlastní politické moci

● Zároveň důstojníci a úředníci usilují o 
získání půdy v provinciích



  

Vývoj (2. pol 9. st. - 11. st.)

● Císaři se snaží omezovat moc magnátů (feudálů)

● Velký úspěch má císař Basileios II. 
Bulgaroktonos – podřizuje magnáty vládě
● Zabírá celé území Bulharského státu
● Úspěchy v bojích proti Arabům

● Po výbojných útocích na Balkáně a východní 
hranici se říše rozléhá od Dunaje až k řece Eufrat

● Makedonská dynastie (867 – 1056)
● Mohutný, prosperující stát



  

Vývoj (2. pol. 11. st.)

● Po smrti Basileie II. nastává opět vzestup 
provinční aristokracie

● Dynastie Komnenovců usedá na trůn – 
rozhodující postavení
● Významný provinční rod

● Byzantské území opět ohroženo

● Západ: Normané
● Východ: Seldžučtí Turci



  

1054 – Velké schizma

● Vyhrocení vztahů mezi východní a západní církví

● Rozdělení na protestantskou a katolickou církev
● Rozdílný způsob nazírání na svět

● Patriarcha Michael Kerullarios jedná s papežskými 
legáty

● Po ostrých sporech se navzájem 
exkomunikovali → zhoršení vztahů mezi 
východem a západem



  

Vývoj (Období křížových výprav)

● Alexios I. Komnenos se obrací na papeže Urbana II. 
s prosbou o pomoc v boji proti nevěřícím Turkům 
(1095)

● První pokus o obnovení vztahů mezi východem a 
západem od Velkého schizmatu

● Urban II. vyhlašuje první křížovou výpravu na 
osvobození Svaté země

● Rozdílné názory na průběh výpravy
● Byzantinci chtěli křižáky ve svých službách
● Rozdílná společnost, náboženství také hrají roli



  

Vývoj (Období křížových výprav)

● Do křížové výpravy se však vztahy se Seldžuckými 
Turky zlepšily

● Výprava tedy vztahy naopak opět zhoršila
● Křižáci do Svaté země měli jít s byzantskou pomocí

● Časté neshody
● Dohody o spolupráci často nedodržovány

● Čtvrtá křížová výprava – křižáci dobyli Konstantinopol

● Vznik nových států: Latinské císařství, Nikájské 
císařství, Trapezuntské císařství a Epirský despotát



  

Mapa – vznik nových států



  

Vývoj (Úpadek a zánik)

● Latinské císařství je ovládáno západem (odchod 
obyvatel do Nikájského císařství

● Návrat Michaela VIII. Palaiologa (Nikájského 
císaře) do Konstantinopole (1261)

● Palaiologovská dynastie
● Nově vzniklý stát je zdevastovaný, málo 

hospodářsky prosperující a nestabilní

● Nejvlivnější politickou vrstvou jsou aristokratické 
rody  



  

Vývoj (Úpadek a zánik)

● Velké množství půdy vlastní magnáti a církev

● Stát se rozsáhlých ploch půdy vzdává – 
přichází o vojáky (nemá pro ně půdu)
● Najímání žoldáků → zadlužení státní 

pokladny (věřiteli jsou italské městské státy)
● Příslušníkům dynastie a významným magnátům 

jsou dávány do správy rozsáhlé autonomní celky

● Ekonomika ve 13. a 14. století upadala



  

Mapa – Počátek 15. st.



  

Vývoj (Úpadek a zánik)

● Ve 14. století je v říši také několik občanských 
válek

● Doznívající útoky Franků za účelem znovuzískání 
Latinského císařství

● V této době přicházejí do Evropy osmanští Turci

● Byzanc ztrácí velké množství území
● 1453 – Pád Konstantinopole → zánik 

Byzantské říše



  

Zonaro – Vstup Mahmeda II. do Konstantinopole
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