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Očekávaný výstup:  

Žák popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 

christianizace a vzniku států.  
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Avaři  

V polovině 6. století se ve střední Evropě objevili noví nájezdníci – Avaři. V 60. letech 6. století napadli 

francké území a utkali se s Franky. Obsadili Panonii, ale jejich vliv sahal i do okolních oblastí ležících na území 

dnešního Slovenska, Rakouska a Moravy. Avaři – bojovní pastevci přišli od Kavkazu. Pro slovanské kmeny ve 

střední Evropě byli nebezpečnými protivníky a zanedlouho i těžko snesitelnými podmaniteli. Avarská nadvláda 

nad touto oblastí (Evropa) trvala až do konce 8. století; roku 796 dobylo francké vojsko centrum jejich moci a 

avarskou moc tím navždy zlomilo. 

 

1. Kdy se objevili Avaři v Evropě? ……………………………………………………………………………………………………. 

2. Která území obsadili? ………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Odkud přišli? ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Čím se zabývali? ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Kdy končí avarská nadvláda v Evropě? ………………………………………………………………………………………… 

6. Která říše definitivně zlomila avarskou moc? ………………………………………………………………………………. 

 Sámova říše 

Slované byli přinuceni ke službě v avarském vojsku, pravidelně jim byla odebírána jistá část zemědělských 

výpěstků a nedobrovolně museli vykonávat i různé další služby. Není tedy divu, že se proti avarské nadvládě za 

čas začali Slované bouřit. Z těchto bojů vzešel i první společenský útvar na území České republiky, který můžeme 

používat za stát, byť šlo o kmenový svaz, vzniklý z potřeb obrany proti nepřátelům. V jeho čele stál francký kupec 

Sámo, a proto se tomuto útvaru říká Sámova říše. … Sámo se zúčastnil tažení proti Avarům a díky svým vojenským 

schopnostem byl poté Slovany zvolen králem(623). Panoval jim prý 35 let, během této doby se dostal i do 

válečného střetnutí s Franky. … Sámovo vojsko se s bojovníky franckého krále Dagoberta utkalo před hradem 

zvaným Wogastisburg a nad nepřáteli roku 631 zvítězilo. 

 

1. Jak žili Slované s Avary? …………………………………………………………………..………………………………………. 

2. Jak se Slované zachovali? …………………………………………………………………….………………………………….. 

3. Co vytvořili? …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Kdo byl Sámo? …………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Kdy vládl své říši? …………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Jaký titul mu byl přiznán? ………………………………………………………………………………………………………… 

7. Nad kým Sámo ještě zvítězil? …………………………………………………………………………………………………… 

8. Kdy a kde došlo k vítěznému střetnutí? ………………………………………………………………………………….. 

 

 

Zdroje: BENEŠ, Zdeněk a Josef PETRÁŇ. České dějiny: učebnice pro střední školy. 1. vyd. Praha:  

Vydavatelství a nakladatelství Práce, 1997, 239 s. Učebnice pro střední školy (Práce). ISBN 80-208-0437-4. 

 



 

 

Avaři 

V polovině 6. století se ve střední Evropě objevili noví nájezdníci – Avaři. V 60. letech 6. století napadli 

francké území a utkali se s Franky. Obsadili Panonii, ale jejich vliv sahal i do okolních oblastí ležících na území 

dnešního Slovenska, Rakouska a Moravy. Avaři – bojovní pastevci přišli od Kavkazu. Pro slovanské kmeny ve 

střední Evropě byli nebezpečnými protivníky a zanedlouho i těžko snesitelnými podmaniteli. Avarská nadvláda 

nad touto oblastí (Evropa) trvala až do konce 8. století; roku 796 dobylo francké vojsko centrum jejich moci a 

avarskou moc tím navždy zlomilo. 

 

1. Kdy se objevili Avaři v Evropě? (polovina 6. století) 

2. Která území obsadili? (Panonii, Rakousko, Slovensko, Moravu) 

3. Odkud přišli? (od Kavkazu) 

4. Čím se zabývali? (bojovní pastevci) 

5. Kdy končí avarská nadvláda v Evropě? (konec 8. století -796) 

6. Která říše definitivně zlomila avarskou moc? (Francká říše) 

Sámova říše 

Slované byli přinuceni ke službě v avarském vojsku, pravidelně jim byla odebírána jistá část zemědělských 

výpěstků a nedobrovolně museli vykonávat i různé další služby. Není tedy divu, že se proti avarské nadvládě za 

čas začali Slované bouřit. Z těchto bojů vzešel i první společenský útvar na území České republiky, který můžeme 

používat za stát, byť šlo o kmenový svaz, vzniklý z potřeb obrany proti nepřátelům. V jeho čele stál francký kupec 

Sámo, a proto se tomuto útvaru říká Sámova říše. … Sámo se zúčastnil tažení proti Avarům a díky svým vojenským 

schopnostem byl poté Slovany zvolen králem(623). Panoval jim prý 35 let, během této doby se dostal i do 

válečného střetnutí s Franky. … Sámovo vojsko se s bojovníky franckého krále Dagoberta utkalo před hradem 

zvaným Wogastisburg a nad nepřáteli roku 631 zvítězilo. 

 

1. Jak žili Slované s Avary? (museli sloužit ve vojsku, platit daně) 

2. Jak se Slované zachovali? (vzbouřili se) 

3. Co vytvořili? (stát – kmenový svaz) 

4. Kdo byl Sámo? (francký kupec) 

5. Kdy vládl své říši? (623 – 658) 

6. Jaký titul mu byl přiznán? (král) 

7. Nad kým Sámo ještě zvítězil? (Frankové) 

8. Kdy a kde došlo k vítěznému střetnutí? (631- hrad Wogastisburg) 

 

Zdroje: BENEŠ, Zdeněk a Josef PETRÁŇ. České dějiny: učebnice pro střední školy. 1. vyd. Praha:  

Vydavatelství a nakladatelství Práce, 1997, 239 s. Učebnice pro střední školy (Práce). ISBN 80-208-0437-4. 


