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Svatá říše 
římská 



 koncem 9. století se východofranská říše 
rozpadla na několik samostatných území, 
např. Bavorsko, Sasko, Franky, Švábsko 

 po vymření Karlovců ve východofranské říši r. 
919, se stal králem saský vévoda Jindřich I. 
Ptáčník (919-936), zakladatel Svaté říše 
římské  

 otonská dynastie = Jindřich I., Ota I., Ota II., 
Ota III., Jindřich II. (do r. 1024) 



Ota I. (936-973) se stal římským králem a po 
korunovaci papežem r. 962 římským císařem 

 s pomocí českého vojska porazil Maďary r. 955 
na řece Lechu 

 ovládl německé země a okolní území 
 snaha o obnovu římské říše 
 vedl války s Polabskými a Pobaltskými Slovany 

= podrobení a poněmčení 
 bojoval s Přemyslovci 



 volba římského krále sedmi voliteli = kurfiřty 
 4 světští feudálové – vévoda saský, markrabě braniborský, 

falckrabě rýnský a král český 
 3 arcibiskupové – kolínský, trevírský a mohučský 
 císařská korunovace probíhala v Římě papežem 

Kurfiřti 



 od 11. století začaly spory císařů s papeži 
o vládu nad všemi křesťany 

 papež požadoval, aby se císař vzdal 
práva jmenovat biskupy 

 došlo k válce, spor skončil dohodou = 
konkordát  wormský 1122, jmenování 
bylo rozděleno na církevní a světskou 
část 



císař Fridrich I. Barbarossa 
(1152-1190) se pokusil 
sjednotit a znovu obnovit 
císařskou moc nad celou 
Evropou 

s pomocí českého knížete 
Vladislava II. podnikl tažení 
do Itálie, odpor Italů, boj s 
protivníky v Německu 

nakonec zahynul při křížové 
výpravě do Palestiny 

Fridrich I. Barbarossa 



Dvouhlavý orel se znaky jednotlivých států, symbol Svaté říše římské 
(malba z r. 1510) 



Otázky a úkoly: 
1. Kde vznikla svatá říše římská, která území 

zahrnovala? 
2. Jak vycházeli její panovníci se svými sousedy? 
3. Jak probíhala volba římského krále a jak se 

stal císařem? 
4. Proč došlo ke sporům mezi císaři a papeži, jak 

skončily? 
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