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Doba Anglosasů 

 
Výchozí text 
 
Původní keltské obyvatelstvo britských ostrovů se vymanilo z nadvlády Římanů v roce 
410 po Kristu, kdy Británie přestala být římskou kolonií a stala se nezávislým státem.  
Na počátku 5. století –v době stěhování národů – sem přišli germánské kmeny Anglů, 
Sasů a Jutů pod vedením krále Cerdica, který se vylodil roku 495 v Anglii, porazil keltské 
Brity a 519 přijal královskou korunu roku 534. Keltové byli zabiti nebo zotročeni, 
některým se podařilo uprchnout do Skotska a Irska. V průběhu 6. století zde vzniklo 7 
anglosaských království. Sasové vytvořili Wessex, Essex, Sussex. Jutové své království 
pojmenovali Kent, a Anglové založili East Anglia, Mercie a Northumbrie. 
 
Počínaje rokem 793 podnikali do anglosaských království časté nájezdy Vikingové, 
především dánské kmeny. Ti postupně ovládli sever Anglie a podnikali nájezdy na další a 
další území. Až na konci 9. století se jim postavil Alfréd, král Wessexu, který sjednotil 
anglosaská království, nazýval se králem Anglie a je známý pod jménem Alfréd Veliký. 
Ten několikrát porazil Vikingy a vytlačil je.  
 
Situace se výrazně změnila až v roce 1066, kdy zemřel král Anglie Eduard Vyznavač, aniž 
by po sobě zanechal dědice. Bezprostředně po jeho smrti se trůnu zmocnil Harold 
Godwinson, anglosaský šlechtic. O trůn se ale ucházel také Harald III., král norský a 
Vilém, vévoda normanský.  
 
Norský král Harald se vylodil na anglickém severovýchodním pobřeží v září 1066. S 
vojskem krále Harolda se setkal v bitvě u Stamfordského mostu (Stamford Bridge) 25. 
září 1066, kde zvítězili anglosasové, a norský král v bitvě padl. Jak už to tak bývá, když 
se dva perou, třetí se směje. V tomto případě byl oním pověstným třetím Vilém, vévoda 
normanský, který se společně se severofrancouzskými a německými rekruty vylodil v 
Anglii 28. září 1066 a obsadil tehdy ještě dřevěný hrad Hastings. Harold spěchal se svým 
vojskem oslabeným bitvou s Nory, aby Viléma vyhnal ze svého panství. Vlastní bitva u 
Hastings se odehrála 14. října 1066. Proti sobě stál zhruba stejný počet vojáků – 
odhaduje se asi na 8 tisíc na každé straně. Bitva skončila vítězstvím normandského 
vévody, kterému se začalo říkat Vilém Dobyvatel (William The Conqueror), a který se tak 
stal anglickým králem. Členové Vilémovy družiny se staly novou vládnoucí vrstvou a tudíž 
i francouzština, která byla jejich jazykem, se stala dvorním jazykem. Vilém I. Dobyvatel 
zkonfiskoval majetek anglické šlechty, zabral půdu, která byla přidělena normanským 
velmožům, království bylo rozděleno na hrabství, jež byla spravována královskými 
úředníky (šerify). 

 
 
Hostem našeho dnešního interview je Vilém I. Dobyvatel. Řeč bude o jeho 

vztahu k Británii.  
Vilém se narodil roku 1028 jako nemanželský syn Roberta, 
vévody z Normandie. Přestože byl nemanželského původu, jako 
přímý potomek Rolla Vikinga, který získal Normandii od Karla 
III., měl velkou naději na trůn. Ten také po smrti svého otce 
roku 1035 jako sedmiletý získal. Když bylo Vilémovi osmnáct, 
stal se vévodou oficiálně. V prvních letech své dospělosti proslul 
jako zdatný válečník v turnajích a rebeliích. Roku 1049 se Vilém 
oženil s Matyldou, dcerou Baldwina V. Flanderského. K uzavření 
tohoto manželství se váže příhoda, že prý Vilém nejprve musel 
Matyldu zmlátit, protože se odmítala provdat za bastarda, poté 
však souhlasila, protože ji svým činem přesvědčil, že je pevný a 
vytrvalý ve svých cílech. 



 
 
 
Jak vypadaly Britské ostrovy před vaším příchodem? Víte, které kmeny by se 
daly označit jako původní obyvatelstvo? 
 
 
 
 
Kde jsou dnes a kdo přišel do Británie místo nich? 
 
 
 
Takže Irové a Skotové jsou Keltského původu? 
 
Kdo a kdy tedy vytlačil Kelty? 
 
 
 
Vy jste byl prvním Normanem, který se snažil ovládnout Británii? 
 
 
 
Jak dopadli vaši předchůdci a jaká byla odezva od Anglosasů? 
 
 
 
Víme, že roku 1066 zemřel král Anglie a o trůn se spolu s vámi ucházel ještě 
Harald III. (norský král) a Herold Godwinson (anglosaský šlechtic). Jak to 
tehdy dopadlo? 
 
 
 
Od té doby se vám začalo říkat Vilém Dobyvatel, že? 
 
Co jste po svém nástupu na trůn v Anglii změnil, zlepšil a zavedl? 
 
 
 
Děkujeme za váš čas. 
 


