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Anotace: Výkladová prezentace poskytuje přehled vývoje v Anglii v první polovině 17. století. 
Seznamuje studenty s náboženskou situací, způsobem vlády Stuartovců a snahou parlamentu tento 
stav změnit.  
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Anglická 
revoluce 



Charakteristika státu 
• nejrozvinutější země 

• podmínky pro rozvoj podnikání: peněžní prostředky, 

volné pracovní síly, roste význam podnikatelů – úsilí 

o politickou moc – cesta ke konstituční monarchii 

• vláda dynastie Stuartovců – Jakub I., Karel I. – 

napětí mezi králem a parlamentem (nové daně, 

omezování podnikatelské volnosti, nespokojenost 

parlamentu, 1629 rozpuštění parlamentu) 

• odpor proti anglikánské církvi, angl. církev x puritáni 

(podnikatelé, obchodníci, řemeslníci) 



Karel I. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carolus_I.jpg 



Opozice 
• presbyteriání 

• independenti 

• levelleři 

• diggeři 



Průběh revoluce 
• anglikanizace ve Skotsku a Irsku 

• skotské povstání 1639, vpád do severní Anglie, král 
nucen následujícího roku svolat parlament (finanční 
tíseň, tzv. krátký, neúspěch krále) 

• parlamentní boj s králem 1640 – 1642 – znovu svolán 
parlament – tzv. dlouhý – převaha opozice, ústupky krále 
vůči parlamentu, král odchází po neúspěších z Londýna 

• občanská válka 1642 – 1648 – král S a Z, podpora církve, 
roajalisté – „armáda kavalírů“  Ruprecht Falcký x 
parlament: J a V, měšťané a drobná šlechta, „armáda 
nového vzoru“ Oliver Cromwell 

• zpočátku úspěch král. vojska, pak obrat u Marston 
Mooru r. 1644, 1645 bitva u Naseby, král vydán 
parlamentu, rozpory uvnitř  parlamentu, 1649 obvinění 
krále a jeho poprava, zrušení monarchie 



Anglický parlament Bitva u Marston Mooru 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marston_Moor_JBarker.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marston_Moor_JBarker.jpg


Mapa revolučních bojů 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:English_civil_war_map_1642_to_
1645.JPG 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:English_civil_war_map_1642_to_1645.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:English_civil_war_map_1642_to_1645.JPG


• období republiky 1649 – 1653 – odstraněn 
absolutismus, vyhlášena republika, ve skutečnosti 
moc independentů, vyhlášení Zákona o plavbě – 
tzv. navigační akta – ve prospěch anglických 
obchodníků, proti Nizozemcům – anglo-nizozemské 
války  

• Cromwellův protektorát 1653 – 1658 – odstraněna 
opozice, vláda silné ruky bez parlamentu, Cromwell 
lord protektor – diktatura, uskutečněna jen 
náboženská svoboda, ztráta popularity, po C. smrti 
lordem protektorem jeho syna Richard, obnova 
republiky, neklid a rozpory 



Oliver Cromwell 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oliver_Cromwell_by_Samue
l_Cooper.jpg?uselang=cs 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oliver_Cromwell_by_Samuel_Cooper.jpg?uselang=cs
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oliver_Cromwell_by_Samuel_Cooper.jpg?uselang=cs


Restaurace Stuartovců 
• 1660 Karel II. - obnova monarchie, podřízenost krále 

vůli parlamentu, přijat zákon na ochranu osobnosti 

Habeas Corpus Act, v zahraniční politice orientace 

na Francii 

• rozštěpení parlamentu na 2 politická uskupení: 

toryové a whigové 

• Jakub II.- absolutistické a rekatolické snahy, svržen 

a vyhnán  

 



Slavná revoluce  
1688 - 1689 

• na trůn povolána Jakubova dcera Marie, její 

manžel Vilém Oranžský jako spoluvladař Vilém III. 

Oranžský, dočasně personální unie Anglie a 

Nizozemí, Anglie – konstituční monarchií, přijata 

Listina práv 1689, vydání dekretu o nástupnictví 

 



Z pořadu ČRo 2 Kdy to 
bylo? 

Oliver Cromwell Karel I. 
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