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Dějiny evropských států 

Anglie a Velká Británie 

Nástup Stuartovců na anglický trůn 

 1603 - Nástup Stuartovců k moci – Jakub I. (po smrti královny Alžběty, která nebyla 

vdaná a nezanechala potomky) 

 Personální unie- Anglie a Skotsko nejsou jedním královstvím, jsou to dva samostatné 

státy, mají pouze společného panovníka) 

 Anglikánská církev-  panovník musí být anglikánského vyznání (panovník Jakub I. 

přijímá toto vyznání) 

 Po jeho smrti nastupuje na anglický a skotský trůn Karel I.(syn Jakuba I.) 

 1625 - Karel I. – upevnění absolutismu, žádné ohledy k parlamentu, přestal ho 

svolávat 

 Nespokojenost i se stavem anglikánské církve – v čele král 

 Kritika anglikánské církve  -  vznik opozičních skupin -puritáni, presbyteriáni, 

independenti 

 1639 – Válka mezi Skotskem a Anglií – vpád Skotů do Anglie 

 Karel I. – svolání parlamentu -potřeboval peníze na vybudování žoldnéřské armády – 

nutný souhlas parlamentu 

 Parlamentní boj s králem1640-1642  

 1642- 1648- neshody mezi králem a parlamentem vedly k občanské válce v Anglii 

 Zpočátku vyhrával Karel I. 

  V čele armády parlamentu – Oliver Cromwell, 1645 porážka krále a vítězství 

Cromwella 

 Král Karel I. zajat a popraven 1649 

 Poté Anglie vyhlášena republikou (trvala v letech 1649 – 1653) 

 Anglický parlament dvě sněmovny 

-Sněmovna lordů (šlechta a duchovenstvo – dědili členství) 

- Dolní sněmovna (drobná šlechta a měšťanstvo - byli voleni) 

 Po vyhlášení republiky Sněmovna lordů rozpuštěna 

 Dolní sněmovna neřídí, moc má ve skutečnosti Cromwell, podporovaný armádou 

 S armádou se vydal do Irska, pak do Skotska 

 Irsko se stává první anglickou kolonií 

 Podpora námořního obchodu, vydal plavební zákon, z Anglie se stala námořní velmoc 

 1653 – Cromwell lordem protektorem, nastolil diktaturu 

 1658 Cromwell umírá 

 1660- Anglie opět královstvím 

 1660- na trůn usedá Karel II. ( syn Karla I.) 

 Rozdělení parlamentu na skupiny konzervativní a radikální 



 Radikálům se podařilo prosadit zákon, že se nesmí zatknout občan bez soudního 

příkazu 

 Jakub II. Nástupce, přestoupil na katolické náboženství a rozpustil parlament 1688,byl 

sesazen 

 Vilém III. Oranžský –  konstituční monarchie      

 1688- slavná revoluce, revoluce, která přinesla změnu -   konstituční monarchii,  

konstituční monarchii je dodnes    

       

Velká Británie 

 1707- za vlády královny Anny, byl zákonem o unii spojen skotský a anglický parlament 

 Velká Británie – nový stát, od toho roku nehovoříme o Anglii (Anglie je jen součástí) 

 Smrtí královny Anny končí rod Stuartovců 

 Nastupuje hannoverská dynastie 

 V parlamentu dvě novinky: premiér a parlamentní opozice 

 Premiér= první ministr (poslanec z vítězné strany) 

 Parlamentní opozice= strana, která volby prohrála 

 Volební právo měli jen obyvatelé s vysokým majetkem 

 

 

Napiš: 

Jak se dostali Stuartovci k moci? 

Proč musel Karel I. svolat parlament? 

Jak skončil Karel I.? 

Proč byla rozpuštěna Sněmovna lordů? 

Jak se říká revoluci, co přinesla konstituční monarchii? 

Kdo je to premiér? 

 


