
Stoletá válka 
 
Výchozí text 
 
Po vymření dynastie Kapetovců (francouzská královská dynastie) došlo k obnovení sporů 
vazalství – nároky anglického krále Eduarda III. na francouzský trůn, na který byl 
dosazen Filip VI. Skutečnou příčinou sporu byla flanderská města, které chtěl Eduard III. 
obsadit a napařit jim velké daně (vyrábělo se zde sukno).  
 
První etapa války (1337 – 1360) byla ve znamení převahy Anglie. Angličtí zbojníci se 
roku 1337 vylodili v Normandii a začali plenit severofrancouzská města. Roku 1346 
zvítězil Eduard III. v bitvě u Crécy (Kresčaku), ve které zahynul i Jan Lucemburský. 
Anglická vojska sice byla méně početnější, a neměli tak silné brnění jako Francouzové, 
ale měli kvalitní a autoritativní velení. Za to ve francouzské armádě si každý dělal, co 
chtěl. Anglické vojsko postupovalo do země, kterou pustošilo. Další porážku Francie 
utrpěla u Poitiers roku 1356. Roku 1360 byl uzavřen mír u Brétigny, který potvrzoval 
některé územní zisky Anglie. 
 
Druhá etapa války (1360 – 1415). V této etapě Francie zavádí armádu podle Anglického 
vzoru (lučištníci, pěchota; kázeň, pravidelné placení žoldu; děla při obléhání hradů a 
měst, proti ležení protivníka). Francouzi se však vyhýbali rozhodující bitvě, vedli drobnou 
válku. Roku 1372 bylo poraženo Anglické loďstvo u přístavu La Rochelle (bez loďstva 
Anglie nemohla úspěšně vést válku (zásobování), Angličané byli vyháněni z Francie. 
 
Třetí etapa války – došlo k oslabení Francie v důsledku vnitřních bojů o trůn. Anglický 
král Jindřich V. vyhrál bitvu u Azincourtu roku 1415 a ovládl severní Francii, přičemž 
dobyl i Paříž. Ve Francii vznikl velký lidový odpor proti Angličanům, v čele vojsk byla 
mladá selská dívka Jeanne d´Arc. Angličané byli vypuzeni z města Orléans roku 1429, 
byla dobyta Remeš, kde byl korunován Karel VII. na francouzského krále. Dále byla 
osvobozena celá řada měst, ale roku 1430 byla Jeanne zajata a roku 1431 v Rouenu 
upálena jako čarodějnice. Ale ani upálení Jeanne nemohlo zvrátit výsledek války. Francie 
uspěla v bitvě u Castellan roku 1453, Anglii zůstal jen přístav Calais a oči pro pláč. 
 
Hostem našeho dnešního interview je Johanka, někdy též Jana z Arku, řečená 

též jako Panna Orleánská. Řeč bude o jejím vztahu 
k událostem Stoleté války.  
Johanka se narodila patrně roku 1412 v zámožné selské rodině v 
lotrinské vesnici Domrémy-la-Pucelle. Počátkem března 1429 vyjela 
Johanka z Arku (přesvědčená o tom, že byla Bohem vyvolena – jak 
jí údajně sdělily hlasy světců – osvobodit Francii) se skromným 
doprovodem za Karlem VII. a přiměla ho k tažení do Orléansu. Jana 
z Arku dostala vojsko, byť malé, nechala si vyšít na korouhev květy 
lilie a slova Jesus Maria. Její vítězný pochod trval od května do 
července. 1429. V předem rozhodnutém procesu byla odsouzena 
jako čarodějka a kacířka. Dne 30. května 1431 byla devatenáctiletá 
Johanka na rouenském náměstíčku Vieux Marché upálena. 
 

Víte kdy a proč začala Stoletá válka? 
 
 
 
Proveďte prosím naše čtenáře po bitevních polích. Kde se konala první 
významná bitva? 
 
 
 



Tam to znám, zahynul tam náš král Jan Lucemburský. „Toho bohdá nebude, aby 
český král z boje utíkal“. Promiňte, to jsme odbočili. Co další bitvy? 
 
 
 
V této etapě měli Angličané navrch, proč tomu tak bylo? 
 
 
 
Změnil se nějak styl válčení mezi lety 1360 a 1415? 
 
 
 
Co se stalo v roce 1415? 
 
Ano, Jindřich V. dobyl i Paříž. Přichází čas pro Johanku z Arku. Jak jste přispěla 
k vítězství Francie? 
 
 
 
Jak celá válka vlastně skončila? 
 
 
Děkujeme za rozhovor. 


