
Doba dynastie Plantagenetů 
 
Výchozí text 
 
Dalším významným panovníkem byl Jindřich II. Plantagenet (1154 – 1189), který upevnil 
královskou moc v Anglii, omezil moc šlechty a církve a položil tak základ k centralizované 
monarchii. Zdokonalil správu země, ve které zavedl novou funkci „putující soudce“, 
soudce kontrolující šerifa (šerif – úředník zastupující krále v hrabství, zavedl Vilém I. 
Dobyvatel). Provedl i vojenskou reformu. Jindřich II. vlastnil kromě Anglie Normandii 
(dědictví) a získal sňatkem Aquitánii. To znamenalo nebezpečí pro Francii, která tak 
ztratila přístup k moři.  
 
Po Jindřichovi II. nastoupil na anglický trůn Richard Lví Srdce (1189 – 1199). Za jeho 
vlády došlo k oslabení královské moci, jelikož on sám se velmi často nacházel mimo 
Anglii a šlechta tak měla volné pole působnosti. Richard se zúčastnil 3. křížové výpravy, 
pak se stal zajatcem v Německu (1194 návrat ze zajetí). Za jeho vlády žil údajně v 
Sherwoodu legendární zbojník Robin Hood. Za dobu Richardovi nepřítomnosti spravoval 
zemi jeho bratr Jan II., který se stal králem po Richardově smrti.  
 
Jan II. byl velice slabý panovník, který ztratil všechny anglické državy ve Francii v letech 
1202 – 1214 v bojích s králem Francie Filipem II. Augustem (1180 – 1223). Jan II. se 
rovněž zapojil do sporu mezi Štaufy a Welfy o říšský trůn Oty IV., připojil se však na 
stranu Welfů, kteří prohráli v bitvě u Bouvines. Tato bitva přeměnila poměr sil v západní 
Evropě. 
 
Došlo k izolaci Anglie, kde stále větší vliv získávala šlechta, církev i města. Zástupci stavů 
si roku 1215 vynutili na králi Velkou listinu svobod (Magna Charta Libertatum). 
Dokument o 63 článcích s řadou výsad, např. slib svolávání zástupců šlechty a měst, 
svobodná volba biskupů a opatů, dodržování zvykového práva, povolení vstupu cizího 
kapitálu a obchodníků do země. To vše spělo ke vzniku stavovské monarchie. Králem 
byla potvrzena existence Velké královské rady, která se stala základem pro pozdější 
parlament tak, jak ho známe dnes (ten fungoval od roku 1265). Po Janu Bezzemkovi 
roku 1216 převzal vládu 9letý Jindřich III. a jeho nástupce Eduard I. znovu obnovil 
královskou moc. 
 
Hostem našeho dnešního interview je Robin z Locksley, řečený Robin Hood. Řeč 
bude o jeho vztahu k Británii.  

Robert z Locksley byl středověký šlechtic, který za vlády 
Richarda Lví Srdce přišel o všechen svůj majetek. Proto 
odešel z  Nottinghamu do Sherwoodského lesa, kde se 
seznámil se skupinou uprchlíků. Velice vynikal v lukostřelbě. 
Po celé Anglii se povídalo, že prý nikdo nestřílí lépe než on. 
Uprchlíci si Roberta zvolili za svého vůdce a začali mu říkat 
jednoduše Robin Hood. Robin ale celou tu dobu myslel jenom 
na jedno – jak se pomstít Nottinghamskému šerifovi za to, 

že ho připravil o majetek. 
 
 
K jaké dynastii patřil váš král Richard Lví Srdce a kdo a kdy tuto dynastii založil? 
 
 
 
Zavedl Jindřich II. nějakou novinku oproti svému dědovi Vilémovi Dobyvatelovi? 
 
 
 
Kdo byl „putující soudce“? 



 
 
 
Je zvláštní, že vám „putující soudce“ nepomohl, ale pojďme k vašemu králi. Král 
Richard Lví Srdce (1189 – 1199) se zúčastnil 3. křížové výpravy, kdo místo něj 
spravoval Anglii? 
 
 
 
Po návratu Richarda z Německého zajetí roku 1194 se ale vše zpravilo nebo ne? 
 
 
 
Proč dostal Jan II. přídomek „Bezzemek“. Má to něco společného 
s Francouzskými državami? 
 
 
 
I když Jan II. byl slabým králem, přece jenom po něm zbyl jeden velmi 
významný dokument z roku 1215. Víte o čem mluvím a proč tento dokument 
vznikl? 
 
 
 
Díky Velké Listině Svobod vznikl předchůdce dnešního parlamentu. Víte jak se 
tento „parlament“ nazýval a od kdy fungoval opravdový parlament? 
 
 
 
Děkujeme za rozhovor. 


