
Francie v raném středověku 
 

Dějiny Francie jako jednotného státu začínají roku 843 rozdělením Franské říše verdunskou smlouvou. 

Z držav přiřčených Karlu Holému (843-877) se stala Západofranská říše. Té se brzy začalo říkat Francie. 

Francie byla na rozdíl od Franské říše území vnitřně jednotnější a spojené i společným jazykem, 

francouzštinou.  

Ve státě postupně došlo k oslabení ústřední panovnické moci a k růstu moci velkých feudálů. To se projevilo 

prosazením dědičné držby šlechtických lén roku 877. Postupem času se velcí leníci stávali prakticky 

neomezenými vládci na svých územích. 

 

Od poloviny 9. století začali Francii napadat Normané (= lidé ze severu, potomci vikingů).  

Jejich nájezdy však nesměřovaly jen proti pobřežním oblastem, ale také (za pomoci řek) proti oblastem ve 

vnitrozemí ( dobytí Paříže ). Slabá královská moc neposkytovala obyvatelstvu dostatečnou ochranu před nájezdy 

Normanů a již tak špatnou situaci ještě zhoršovaly snahy o odtržení okrajových oblastí a také prohraný zápas s 

Východofranskou říší o Lotrinsko. Roku 911 byla mezi Francií a Normany uzavřena dohoda, podle níž 

Normané dostali území při severním pobřeží Francie za slib lenní věrnosti. Toto území se později začalo 

nazývat Normandie. 

V období raného středověku se na trůně Francouzského království vystřídaly dynastie Karlovců a Kapetovců                    

(Robertovců). 

Slabí králové z rodu Karlovců byli v roce 888 dočasně sesazeni a nahrazeni příslušníkem místního šlechtického 

rodu Robertovců - Odo Pařížským, který byl šlechtou zvolen za krále ( první vzdorokrál ). Později se stává 

králem i jeho mladší bratr Robert I. (druhý vzdorokrál). Dynastie Karlovců ještě pokračuje dalších 100 let vládou 3 

králů, z nichž poslední  Ludvík V. zemřel bez přímých potomků při lovecké nehodě. Moc však v té době již mají 

v rukou Robertovci, potomci krále Odona. Po vymření Karlovců roku 987 byl králem zvolen Hugo Kapet, 

hrabě pařížský, zakladatel dynastie Kapetovců, která podle něj nese své jméno. 

Vláda Huga Kapeta ani vlády jeho nástupců nepřinesly žádné větší změny. Králové obvykle ovládali pouze své 

rodové državy (okolí Paříže - Isle de France (Francouzský ostrov) a Orléansu), kdežto na ostatním území 

země drželi moc pevně v rukou velcí feudálové. Feudální rozdrobenost Francie stále sílila.  

Roku 1066 navíc zkomplikoval postavení Francie Vilém Dobyvatel, normanský vévoda a vazal francouzského 

krále, když dobyl Anglii a stal se jejím vládcem. Zrodila se tedy nová mocnost, rozkládající se na obou stranách 

kanálu La Manche. 

 

 

 

 

Otázky Francie v raném středověku 

1. Kterou událostí začínají dějiny Francie jako jednotného státu ? 

2. Kdo byl prvním panovníkem Západofranské říše ? 

3. Uveďte přednosti Západofranské říše, které z ní vytvořily životaschopný státní celek ! 

4. Kterou událostí vyvrcholilo oslabování panovnické moci ve Francii 9. století ? 

5. Kdo byli Normané ? 

6. Popište normanskou invazi na území Francie ! 

7. Jak se podařilo Karlu III. Prosťáčkovi omezit normanské nebezpečí ? 

8. Které dynastie se vystřídaly na francouzském trůnu v období raného středověku ? 

9. Jak se dostávali k moci tzv. vzdorokrálové ? 

10. Z jakého rodu byli vzdorokrálové Odo a Robert I. ? 

11. Čím je významný rok 987 ve francouzských dějinách ? 

12. Popište postavení francouzských králů – Kapetovců – v období 10. až 11. století !  

 


