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Posledním legitimním císařem Západořímské říše byl Iulius Nepos. Vládl od června
474 do srpna 475, kdy ho germánský generál Flavius Orestes sesadil a donutil opustit
Ravennu, v té době sídlení město západořímských císařů. Flavius Orestes za císaře neprohlásil sebe (bránil mu v tom jeho germánský původ), nýbrž svého čtrnáctiletého syna Romula August(ul)a, který byl po matce Říman. Flavius Orestes jako faktický vládce však
nesplnil majetkové nároky některých germánských vojevůdců, kteří pro sebe požadovali
třetinu italského území. Ti pak za svého krále prohlásili Odoakara (jako princ z rodu Skirů v mládí vyrůstal na Attilově dvoře, od r. 469 byl ve službách Římanů jako velitel žoldnéřů-Herulů). Odoakar přivedl Heruly do Itálie, vydrancoval Pavii (latinsky Ticinum),
zajal Flavia Oresta a zabil ho (476). Sesadil Romula August(ul)a a nechal se prohlásit
za krále. Na celou situaci dohlížel východořímský císař Zenon (474–91), neboť Byzanc
byla po roce 476 jedinou legitimní římskou říší. Ale skutečně vládl v Itálii Odoakar (pro
Římany byl „římský patricij“ a zástupce východořímského císaře, pro Germány král).
Hospodářské poměry: latifundie byly rozděleny, část si ponechali původní římští
vlastníci, část si přisvojili barbarští vojenští hodnostáři pro sebe a své vojáky. Část pozemků měli v pronájmu tzv. kolóni, kteří museli odevzdávat většinu výtěžku z polí pozemkovému vlastníkovi. Státní správa: prefektem spravujícím Itálii byl římský politik a generál Petrus Marcellinus Felix Liberius (ve funkci pak zůstal i za vlády ostrogótského krále
Theodoricha). I mnozí další významní Římané zůstali na svých místech ve státní správě.
Zahraniční politika: Odoakar podnikl tažení proti Vandalům na Sicílii. Když roku
480 zemřel Iulius Nepos, Odoakar po další vojenské akci připojil k Itálii jeho dědičnou
Dalmácii. Z hlediska východořímského císaře Zenona Odoakarovy vojenské akce znamenaly ohrožení byzantských zájmů. Podpořil proto raději ostrogótského krále Theodoricha v jeho tažení do Itálie.
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