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DĚJEPIS – 7. ROČNÍK – POZNÁMKY PRO TÝDEN OD 13.3. DO 17.4. 2020 

Pokračujeme dějinami vrcholného středověku v západní Evropě (v týdnu před Velikonocemi 

jsme se seznámili s tím nejdůležitějším ve Svaté říši římské a ve Francii, tento týden 

pokračujeme Anglií a stoletou válkou). 

PROČTI SI DANOU LÁTKU V UČEBNICI A PŘEPIŠ SI POZNÁMKY DO SEŠITU 

ANGLIE – učebnice str. 80–81 

• roku 1066 bitva u Hastingsu =˃ normanský vévoda Vilém Dobyvatel dobyl Anglii a 

zároveň byl leníkem (vazalem) francouzského krále 

• k největšímu politickému rozkvětu Anglie došlo v době vlády Jindřicha II. Plantageneta 

[plantaženta], měl za manželku Francouzsku Eleonoru Akvitánskou 

• Anglie spravovala část francouzských území  

• naopak k úpadku došlo za vlády krále Jana Bezzemka (syn Jindřicha II., bratr Richarda 

I. Lvího srdce) 

• za jeho vlády ztratila Anglie své dosavadní državy ve Francii 

• došlo k oslabení moci krále, sílil vliv šlechty 

• roku 1215 vydal Jan Bezzemek důležitý dokument – Velkou listinu svobod (Magna 

charta libertatum) =˃ byly položeny základy anglického parlamentu  

                                            
Anglický král Jindřich II. a Eleonora Akvitánská     Velká listina svobod vydaná roku 1215  

 

STOLETÁ VÁLKA – učebnice str. 79–80 

• stoletá válka = vleklý válečný konflikt mezi Anglií a Francií 

• probíhala v letech 1337 – 1453 

• důležité příčiny:  

✓ Anglie si činila nárok na francouzský trůn 

✓ Francie chtěla ovládnout Flandry a Brabantsko (významná střediska obchodu 

s vlněným suknem, na území dnešní Belgie a Nizozemí) 
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Anglie a Francie v době stoleté války (1337 – 1453) 

• průběh stoleté války: 

• roku 1346 – bitva u Kresčaku =˃ porážka Francie, padl zde i český král Jan 

Lucemburský, bojoval na straně Francie 

• Evropu v té době postihla morová epidemie 

• šířila se lidová povstání 

• Anglie a Francie si řešily své vnitřní problémy 

• oslabené Francie využil anglický král a roku 1415 se vylodil ve Francii =˃ bitva u 

Azincourtu =˃ porážka Francie, Angličané dobyli Paříž 

Zdroje obrázků:  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Magna_charta_libertatum 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_II._Plantagenet 

https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/stoleta_valka_final.pdf 
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