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Anotace 

Diplomová práce se zabývá politickými, právními a kulturními dějinami na území dnešního 

Walesu v období vrcholného středověku. Stěžejní je pak období vlády Llywelyna ap Gruffudda 

(1246-1282) a s tím spojené anglické invaze do Walesu Eduardem I. Studie se koncentruje k 

pochopení střetu v historickém kontextu a k analýze pramenů právní podstaty. Práce je 

rozdělena do tří hlavních částí. První část se zabývá kulturně-právní podstatou středověkého 

Walesu a s tím svázaného politického soužití jednotlivých waleských vladařů. Druhá část pak 

rozebírá situaci ve vrcholně středověké Anglii, charakteristiku tzv. Waleské marky a vzájemné 

anglo-waleské soužití. Poslední část pak analyzuje vyvrcholení konfliktu jako důsledek aspektů 

popsaných v předešlých částech, střet Llywelyna a Eduarda I. a následné uspořádání Walesu. 
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Abstract 

The thesis studies political, legal and cultural historical events on the land of present Wales in 

the high medieval period. The emphasis is put on the rule of Llywelyn ap Gruffudd (1246-1282) 

associated with the english invasion into Wales by Edward I. The study concentrates on 

understanding of the conflict in a historical context and on an analysis of legal sources. The 

work is divided into three main parts. First part focus on the cultural-legal essence of medieval 

Wales and with it bounded political cohabitation of an individual welsh leaders. Second part of 

this work analyzes situation in the high medieval England, characterizes so-called Welsh March 

and a mutual anglo-welsh cohabitation. The last part analyzes the culmination of the conflict as 

a consequence of the aspects described in previous parts of this work, the conflict between 

Llywelyn and Edward I. and the subsequent arrengment of Wales. 
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Úvod 

 V dějinách Britských ostrovů Wales nikdy „nehrál první housle“ a pro světovou 

veřejnost ani „nehrál housle druhé.“ Jedná se o zapomenuté území se zapomenutými dějinami, 

s prakticky zapomenutým jazykem a zapomenutou kulturou. Narcis skrytý pod trojlístky i 

bodláčím. Shakespearův zmrzačený Richard z Gloucesteru mezi syny vévody z Yorku. Častěji 

pro smích než na výsluní. Tímto pohledem na Wales si můžeme odůvodnit vnitřní křivdu, 

kterou v sobě Walesané mohou vůči Anglii mít a která vytváří dojem nesamostatného celku 

podřízeného jiné mocnosti. Na druhé straně je ale Wales jako kolébka Británie a mytologického 

krále Artuše, jehož odkaz ovlivňuje lidskou imaginaci již po více než tisíciletí. Wales jako 

původní domovina rodu Tudorovců, který zásadně ovlivnil (nejen) anglické dějiny. Wales 

s jedním z nejmelodičtějších jazyků na světě spojovaným s fenoménem bardství a mimo jiné 

zřídlem inspirace J. R. R. Tolkiena pro tvorbu imaginárních světů. Wales ne jako země mdlá a 

nudná, ale spíše skrytá a neprozkoumaná. Samozřejmě jako už to zpravidla na světě bývá, ani 

jedna strana této mince není úplně pravdivá a Wales je a není stejně ukřivděný, jako je a není 

pohádkový. 

 Vzhledem k filozofickému vývoji myšlení ve 21. století v západní civilizaci ovlivněné 

myšlenkami rasové, náboženské, genderové a jiné rovnosti, a které v sobě má člověk alespoň 

v minimální míře zakořeněné, ať chce či ne, je prakticky nereálné se pokusit pochopit mentalitu 

středověkého Walesana. Myslím si ale, že jednou z nejsilnějších historikových stránek by 

zpravidla měla být empatie. Rekonstrukce historických událostí není vždy ovlivněna pouze 

nedostatkem racionálně získaných důkazů, ale i emoční stránkou interpreta, a přestože historik 

by měl být primárně vědec, měl by v sobě mít i také kus umělce. Zároveň s tím na rozdíl od 

zkoumaného subjektu získává výhodu komplexního pohledu a tím svázaného nadhledu na 

zkoumaný jev. Z jistého úhlu se může jistě již podle názvu práce zdát, že se jedná o pomyslné 

rozseknutí gordického uzlu v otázkách rasové či kulturní diskriminace, ale opak je pravdou. 

Název práce je provokativní a namísto toho, aby souvisel s interpretací historických událostí 

motivovanou soudobým myšlením, poukazuje na její možnou jednotvárnost a spíše se vydává 

opačným směrem. I přesto tímto myšlenku kulturní, rasové či jiné motivace zcela nezavrhuje. 

 Mé motivace k sepsání této práce tedy nejsou nijak politické a zásadně se proti této 

myšlence vyhrazuji. Ctím zásadní pravidlo nezávislosti v oblasti společenských věd, která je 

dle mého názoru alfou a omegou ve vědeckém bádání a jejíž narušení by mohlo vést k její úplné 
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diskreditaci a k faktickému potvrzení historie jako pseudovědy. Motivován jsem byl něčím 

mnohem jednodušším, a přesto hůře definovatelným – láskou k dějinám Britských ostrovů a 

vášní v jejich studiu. Zároveň s tím jsem byl také motivován reálnou potřebou, a to českému 

prostředí alespoň přiblížit středověké dějiny Walesu, které jsou jinak v tuzemsku téměř mimo 

úplný zájem vědecké komunity. Jedním z cílů teto práce je tak krom jiného také snaha o 

eventuální inspiraci čtenáře k dalšímu bádání v této oblasti a doufám, že k tomu tato práce bude 

provokovat.  

Metodologie práce a rozbor literatury 

  Hlavním cílem práce je analyzovat období vlády Llywelyna ap Gruffudda ve Walesu 

(1246-1282), tedy posledního waleského vladaře před politickou a správní reformou nastolenou 

Statusem z Walesu (1284). S tím se zároveň pojí také území tzv. Waleské marky a Anglie. 

Přestože důraz je dán hlavně na politické dějiny, zároveň s tím se nelze vyhnout i analýze 

kulturně-společenských poměru na území Walesu, o kterých si myslím, že mají zásadní vliv na 

pochopení motivů jednotlivých aktérů. Protože práce nemá za cíl přistoupit k danému tématu 

jednotvárně, ale naopak co nejkomplexněji, dochází k zásadnímu dilematu, jak k jednotlivým 

segmentům metodologicky přistupovat. V tomto případě totiž nelze aplikovat určitou metodu, 

ale je třeba vytvořit „hybrida“, který v sobě bude kombinovat více metodologických prvků. 

Vzhledem k pochopení waleské společnosti jsem zvolil analýzu pramenů převážně právní 

podstaty v kombinaci s dobovými kronikami a dobovou korespondencí. Právo je totiž určitým 

zrcadlem společnosti a právní kodexy v sobě tedy zpravidla odráží nejvíce ze života jak 

běžného nevolníka, tak vládce. Zároveň s přihlédnutím k datacím vzniku těchto dokumentů 

můžeme tvrdit, že nevypovídají pouze o jejím normativním charakteru, ale v historicky 

politickém kontextu i o jejich dalších funkcích. U politických dějin byla záležitost ještě 

komplikovanější. V zásadně jsem totiž pracoval s myšlenkou poměrně jednoduchou, zároveň 

ale v dnešní době neotřelou. Stojí totiž na bázi politického pragmatismu a cynismu. Myslím si 

totiž, že lidská politická mentalita je diametrálně odlišná od jiných poddruhů lidských mentalit 

a že v zásadě stojí na bázi získání co nejvíce prostředků a největšího mocenského vlivu, a to i 

navzdory jakýmkoliv společenským pravidlům a zákonům. Tento dalo by se říci až pudový 

motiv, který ovládá i jakékoliv zvíře (sehnání potravy, zajištění rodu,…) se přes složité 

psychologické procesy zapsalo i do lidského genetického fondu a transformovalo se 

ve fundamentální vzorec psychiky, kterému se motivy jiných podstat podřídily. Tuto myšlenku 
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samozřejmě lze aplikovat pouze na lidi, kteří jsou ze své podstaty politicky aktivní a přistupují 

tak k dané situaci jako „profesionálové“. To byl hlavní důvod, proč jsem v této práci prakticky 

eliminoval myšlenku střetu na základě kulturní, či rasové rozdílnosti.  

 Zároveň s tím jsem se rozhodl pro metodu, která vykazuje určité známky historického 

determinismu. Ta totiž v práci plní několik funkcí zároveň. Kvůli nepříliš hluboké znalosti 

českého prostředí ve waleských středověkých dějinách, čtenáře podrobně s událostmi 

seznamuje. Je třeba si uvědomit, že díky určitému waleskému zakonzervování společenských 

prvků je třeba věc popsat v širším kontextu a že by v pouhém malém výseku čtenáři neznalému 

waleských poměrů vůbec nedávaly smysl. Zároveň ale také poukazuje na spojitosti a historické 

prvky, které se v rámci určitého období zcela očividně v intervalech opakovaly a vytvářely tím 

vzorcové chování aplikovatelné i na odlišnou dobu. 

 Přestože se metoda může zprvu prezentovat jako jednoduše marxistická, rozhodně tomu 

tak není. Jak již bylo řečeno, kombinuje několik metodologických prvků, včetně takových, které 

by mohly mít spojitost třeba i metodologií Školy Annales, či postmodernistického pojetím 

historiografie Michela Foucaulta. Je třeba zdůraznit, že myšlenku politického pragmatismu 

v sobě neskrývá pouze učení Karla Marxe, ale mnoho dalších myslitelů před ním. Proto zařadit 

metodu této historické práce do konkrétního vědecky uznaného historiografického směru zcela 

nelze.  

 Vzhledem k tomu, že waleské prameny právní podstaty mají v textu více funkcí, rozhodl 

jsem se je kvůli kontextu popsat až dále. Každopádně jako zdroj jsem zvolil Ancient Laws and 

Institutes of Wales; Comprising Laws Supposed to be Enacted by Howel the Good editovanou 

Aneurinem Owenem, jelikož obsahuje několik verzí zákoníků, které mi pomohly v jejich 

následné komparaci. Kvůli poměrně složité podstatě textu jsem ještě užíval A Glossary of 

Medieval Welsh Law, based upon the Black Book of Chirk od Timothya Lewise. Text sice 

nevykazoval v některých případech stejnou jazykovou konotaci jako Ancient Laws, ale 

vycházel z dobových pramenů analyzovaného období. Dále pak jsem využíval nejaktuálnější 

kritické studie waleské korespondence a konkrétních právních ustanovení The Acts of Welsh 

Rulers, 1120-1283 od Huwa Pryce, jenž mi pomohla pochopit waleské právo v historickém 

kontextu. Z pramenů letopisného charakteru jsem zvolil dvě verze Brut y Tywysogion (Kronika 

waleských knížat). Ranější verze známá pod zkratkou Peniarth MS. 20 je přesnější v událostech 

týkajících se 13. století a pravděpodobně vznikla někdy k jeho konci, potažmo na počátku 14. 

století. Mladší verze známá podle knihy původu Red Book of Hergest byla zeditována až na 

přelomu 14.-15. století, ovšem vzhledem k jejímu charakteru se jedná spíše o opis dřívější verze 
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než o dobovou fabulaci. Tato verze naopak od jejího ranějšího předchůdce lépe mapuje období 

před 13. stoletím a využíval jsem ji proto k analýze ranějších dějin. Oba texty obsahují jak 

originální waleský text, tak anglický překlad, který mi v nejasných momentech pomohl 

s interpretací. Brut jsem pak upřednostnil před latinsky psaným, méně podrobným a 

zkratkovitým letopisem Annales Cambriae. Z anglických pramenů jsem pak krom jiného 

vyžíval Statutes of the Realm pro prameny právní podstaty a Calendar of Various Chancery 

Rolls: Supplementary Close Rolls, Welsh Rolls, Scutage Rolls jako jeden z nejdůležitějších 

dobových pramenů pro studium waleských dějin po roce 1277 a následné anglické nadvlády. 

 Hlavními centry diskurzu waleských dějin jsou pochopitelně převážně waleské 

a anglické univerzity. Ve Walesu má v tomto směru naprostou dominanci University of Wales, 

konkrétně pak sídla ve třech městech Aberystwyth, Bangor a Cardiff. Na této univerzitě učil 

například sir Robert Rees Davies (The Age of Conquest, Wales 1063-1415), ikona moderní 

waleské historiografie zabývající se walesko-centrickým pohledem na waleské dějiny, či do 

dnešní doby učí Huw Pryce, jehož specializací je waleské středověké právo a identifikace 

středověké waleské společnosti. Oba tito historici mají významný podíl na popularizaci 

středověkých waleských dějin a udržování odkazu Johna Edwarda Lloyda, jednoho z prvních 

autorů odborných waleských historických publikací. Jeho A History of Wales: From the 

Earliest Times to the Edwardian Conquest se stalo fundamentálním pro veškeré další studium 

waleských středověkých dějin a jeho pozitivistický přístup do dnešní doby nebyl historiky nijak 

zvlášť zpochybněn. Dále je pak třeba zmínit Jenkyna Beverly Smithe, jehož monografie 

Llywelyn ap Gruffudd: Tywysog Cymru mi i přes poměrně chaotické ediční zpracování byla 

dobrým pomocníkem při psaní této práce. Díky jeho souvislostem z ranějšího waleského 

období jsem si uvědomil potřebu deterministické metody v mé práci. Walesko-centrický směr 

upřednostňovaný na waleských univerzitách však v zásadě středověké události nijak 

nezveličuje, spíše pak se soustředí na určitou „výjimečnost“ a specifičnost waleských 

politických, společenských aj. poměrů. V Anglii je pak výrazným centrem University of 

Oxford, King‘s College London, ale i další, ve kterých je ovšem výzkum waleských 

středověkých dějin soustředěn spíše na anglo-centrický pohled, a tedy spíše jako doplněk 

k anglickým středověkým dějinám. Konkrétní případem pak může být The Thirteenth Century, 

1216-1307 od sira Maurice Powickea, kde popisuje anglické dominantní postavení vůči jiným 

britským státům a definuje ho jako jejich autoritu, a zároveň spojku se zbytkem objeveného 

světa. Dále pak The Struggle for Mastery, 1066-1284 Davida Carpentera, která výstižně 

definuje anglo-waleské vztahy po normanské invazi do Británie a kde jádrem knihy je anglická 
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politika. Tato forma pak má mnoho společného i s mým prakticky-politickým pohledem na 

anglo-waleské středověké vztahy. 
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1. Wales 

 Zmenšit koncepci středověkého Walesu na čistě geografické označení části Britských 

ostrovu by bylo omezené a z pohledu historika i krajně nezodpovědné. K pochopení pojetí 

a celkové struktury tohoto středověkého státního celku1 je potřeba definice několika základních 

pilířů, na kterých stojí. Již samotné terminologické označení Wales je do určitého dějinného 

momentu nepřesné. Pojmenování vychází z latinského pojmenování Wallia, které se 

v kronikách a úředních písemnostech začalo objevovat až ve 12. století a jedná se zásadně o 

pojmenování vycházející nejdříve z anglosaské (Walh nebo Welth) a následně z normanské 

(Wallia, Walenses) tradice. Toto anglo-normanské pojmenování se dále používalo v latinsky 

psaných písemnostech, ovšem nebylo přijato mezi walesky mluvící populací. Walesané 

samotní se do té doby nazývali pojmem Brytaniaid, tedy Briti. Jejich identita byla úzce spojena 

s britonskými kmenovými celky, které vznikly v pořímském období na témže území a až 

prakticky do moderní doby se těchto kořenů drží. Ve waleštině je vždy označení pro Wales 

pojmem Cymru, což je označení nejenom územní, ale zároveň národně-kulturní (Cymry). To se 

oficiálně začalo používat kolem roku 1135 a následně z něj vzniklo polatinštěné Cambria. 

Název Walenses zvolili Normané, jelikož bylo pojmenování „Briti“ pro sousední národ buď 

nepřijatelné, nebo nepochopitelné, protože za Brity považovali obyvatele celého jednoho 

britského ostrova.2 Do jisté míry již anglonormanská terminologie vedla Walesany 

k přehodnocení vlastní kmenové (národnostní) identity, každopádně se jedná pouze o jeden 

z mnoha aspektů. Rozhodně nelze tvrdit, že dané waleské identifikační prvky vznikly pouze 

z nutnosti jejich komparace s prvky jejich sousedů. Naopak jejich vznik je zapříčiněn určitým 

zakonzervováním, díky kterému si až do moderní doby zachovalyi svoji individuální podobu. 

 

1.1. Geopolitický aspekt 

 Wales není klimaticky nijak přívětivá země. Přímořské podnebí z něj dělá jednu 

z nejdeštivějších a zároveň největrnějších zemí v Evropě. Gerald z Walesu ve svých 

 
1 Je potřeba si uvědomit, že se samozřejmě nejedná o jednotný státní celek, nýbrž o několik kmenových celků, 

které se následně v průběhu středověku stanou takřka celky státními. O Walesu, jako jednotném území můžeme 

hovořit až v roce 1267, či v ideálním případě až po roce 1535, kdy bylo celé území začleněno pod přímou správu 

anglické koruny. 
2 PRYCE, Huw, British or Welsh? National Identity in Twelfth-Century Wales IN: The English Historical 

Review, vol. 116, no. 469, Oxford: Oxford University Press, 2001, 775-801.  
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Itinerarium Cambriae mluví o „nesmírném dešti zaplavující celou zemi“, či o častých silných 

větrech od západu, které bránily vyloďování jednotek a způsobovaly na plážích písečné bouře.3  

V raném středověku docházelo k pravidelným nájezdům irských a následně 

skandinávských pirátů na waleské území, a dokonce i Eduard I. během svého tažení využíval 

moře k rychlejšímu přesunu jednotek. Walesané nikoliv, a to z části proto, že za svoji historii 

nikdy nedobývali území svého západního souseda. Častější byl jejich útok na pevninskou část 

ostrova spojen hlavně s loupeživými výpravami na území bývalého království Mercie. To vedlo 

v 8. století k vytvoření tzv. Offova příkopu, který měl nájezdům bránit a zároveň fungovat jako 

místo vhodné pro diplomatické řešení konfliktů.4 Ten měl kopírovat hranici určenou ještě 

během římské nadvlády a navazoval na jižní Watův příkop,5 čímž Anglosasové vytvořili 

souvislý obranný pás. Byla tak uměle vytvořena hranice mezi oběma územními celky. Přestože 

v průběhu dějin nebyl pás vždy striktní hranicí území, stal se oficiální dělící čárou mezi 

Walesem a Anglií a jeho podstatu lze následně sledovat i v právních a diplomatických 

úmluvách mezi oběma frakcemi. Východní hranice Walesu tak nebyla určena přírodními 

podmínkami či útvary, jako je tomu u jeho západní hranice, ale byla konstruktem postaveným 

na základě konfliktních vztahů se svým sousedem.6 

 Reliéf Walesu je z významné části hornatý, a přestože nedosahuje žádných závratných 

výšek v poměru s Evropou (největší vrcholek Snowdon má necelých 1110 m .n.m.), waleské 

štíty jsou mnohdy nebezpečné a občas i naprosto neprůchozí. Je pravda, že hornatého prostředí 

Walesané často využívali během svých nájezdů a loupeživých výprav, ve finální podstatě však 

prostředí vytvořilo jeden z osudných aspektů, který byl stěžejním prvkem waleské nestability. 

Hornaté území se totiž stalo překážkou pro formování jednotného státního celku. Zajímavé je 

 
3 GIRALDUS CAMBRIAE, The Itinerary Throught Wales and the Description of Wales, translated by R.C. 

Hoare IN: The Historical Works of Giraldus Cambriae ed. by WRIGHT, Thomas, London: George Bells and 

Sons, 1905, např. 402, 464, ovšem zmínky lze sledovat napříč celou knihou. 
4 Pro hlubší analýzu podstaty příkopu viz TYLER D.J. Offa’s Dyke: a historiographical appraisal IN: Journal of 

Medieval History vol. 37, issue. 2, Amsterdam: Elsevier, 2011, 145-161. 
5 Na dataci Watova příkopu mají historikové rozdílné názory. Dlouho se mělo za to, že se jedná o příkop ze 

stejného, či podobného období jako je Offův příkop, ovšem po objevení několika kusů pozdně římských 

předmětů v násypu, začalo se uvažovat o předatování jeho vzniku do poloviny 5. století. Viz NURSE, Keith, 

New dating for Wat’s Dyke IN: History Today vol.49, issue 8, London: Andy Patterson, 1999, 3-4. Domnívám 
se, že příkop opravdu mohl pocházet z 5. století a že v 8. století došlo k jeho následné rekonstrukci. Odpovídal 

by tomu i ideologická motivace stavění příkopu po bývalých římských hranicích (viz výše TYLER. D.J.). 

Následná rekonstrukce pak mohla vést ke zmatení vědců v jejich dataci. 
6 Jedná se o pragmatické řešení Anglosasů, kteří za pomocí valů oddělili Walesany od ‚svého‘ území. Východní 

hranice by (logicky) neexistovala, kdyby nedocházelo k vzájemným konfliktům mezi Mercií a waleskými 

kmeny. Samozřejmě hranice není striktně daná a jedná se tak o konstrukt který vznikl ve středověku, aby pomohl 

vymezit území Walesu. Jsou zmínky, že Walesané místy žili i za valy a že Anglosasové 

a Anglo-Normané žili na waleském území. 
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srovnání se Skotskem, které je také z velké části hornaté, ovšem na jeho území došlo 

k zformování unifikovaného státu. Je tomu tak mimo jiné proto, že Skotsko na rozdíl od Walesu 

má výraznou nížinu, která byla jádrem unifikačních tendencí.7 Celé území se tak již 

v pořímském období rozdělilo na několik království, které v průběhu středověku měnila svoji 

podobu, slučovala se, či úplně zanikala. Ta, které vydržela až do vrcholného středověku, se pak 

pod normanskou nadvládou transformovala v panství, nebo udržovala lenní vazby 

s waleskou knížecí nebo anglickou královskou korunou. Vzájemné vazby mezi státními celky 

byly mnohdy vyhrocené a veškeré unifikační snahy skončily hned po několika letech. Kulturní 

rozdíly mezi jednotlivými královstvími ovšem byly spíše marginální a příslušníci jednoho 

království (kmene) neoznačovali sousední obyvatele za cizince. Až ve 12. a 13. století začalo 

docházet k určitému upevnění národních standardů waleských celků, které nespadaly pod 

přímou kontrolu Angličanů. Hlavní podíl na tom mělo právě rozdělení země na severozápadní 

Waleskou část (Pura Wallia) a jižní část ovládanou Anglo-Normany (Marchia Wallia).8 Ve 

„waleském“ Walesu se tak vyčlenily tři oblasti, ve kterých se následně determinovala kmenová 

(národní) identita: Gwynedd, Powys a Deheubarth. 

 

1.2. Právo a společnost 

 Přestože pojem ‚středověké právo‘ nelze pochopit na čistě normativním základu, je 

jasné, že jeho aplikaci můžeme vysvětlit směrem ke středověké společnosti. Waleské právo, 

které primárně vychází ze zvykového práva, v sobě zakotvovalo základní parametry pro 

fungování společnosti, která byla diverzifikována (přestože ne kulturně, ale politicky) a zároveň 

napadána a ovlivňována, ať irskými, skandinávskými, či anglickými nároky a mocenskými 

aktivitami. Může se zdát, že waleský právní kodex byl v rámci evropských měřítek primitivní 

a že v raně moderní společnosti vrcholného středověku jisté prvky měly spíše kulturně-

zvykovou funkci, než funkci postavenou na progresivně-praktickém využití. Je tomu tak dáno 

z části proto, že waleské právo nevychází z římského a už vůbec ne germánského základu, jako 

tomu bylo u většiny států v západní Evropě, nýbrž z irského, bretoňského a galského zvykového 

práva. V tomto směru se waleský společenský systém dostával mnohdy do střetu s církví, v 

jejímž kanonickém právu je patrný římský vliv. Pro pochopení toho, proč se Walesané tak 

pevně drželi kodexu, který neprošel žádnou zásadní změnou od doby jeho vzniku v raně 

 
7 ŘÍCHOVÁ, Blanka, Dějiny Walesu, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019, 17. 
8 DAVIES, R.R. The Age of Conquest, Wales 1063-1415, Oxford: Oxford University Press, 1987, 213-215. 
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středověkém kmenovém uspořádání, nám může být užitečná analýza waleského národního 

uvědomění ve středověku. 

 Právo však nemělo funkci pouze normativní, ale také ideologickou. Bylo zásadní, jestli 

vladař vyvíjel nárok z pohledu práva nebo moci. Jako v každém historickém období právo 

občas fungovalo jako zástěrka pro ospravedlnění jinak nemorálních činů, stejně tak jako 

následná neoprávněná iniciativa vyvolala odpor. Z ideologického pohledu tak i waleské právo 

vytvářelo jeden z pilířů národní identity. Vytvářelo mantinely, mezi kterými se společnost 

bezpečně pohybovala a které v rámci historické paměti ovládala a znala. Její narušení, či přímý 

útok na waleskou právní podstatu, tak byl Walesany chápan jako útok na samotný Wales. Není 

náhodné, že se určité právní kodifikace vždy objevovaly v období, kdy se Wales potřeboval 

právně vymezit, či zakotvit. První vladař, který nechal sepsat zvykové právo Walesu, byl v 10. 

století Hywel Dda (jinak také Hywel Dobrý). Ten se stal králem Seisyllwgu a později založil 

království Deheubarth, ovšem jeho politický vliv byl po celém Walesu. Podle pramenů cestoval 

do Říma, kde jeho právní kodex získal požehnání od papeže, a to i přestože patřilo spíše mezi 

právo pohanské než křesťanské. Je možné, že Hywel nastavil své právo v době nestability 

papežského stolce. V roce 928 došlo k uškrcení Jana X., během jehož vlády docházelo 

k degradaci pontifikátu, což by dobově kolidovalo s Hywelovou cestou do Říma.9  

 

1.2.1. Právní prameny  

 Primárním jazykem, kterým byly sepsány waleské právní zákoníky, byla waleština. 

Hywel Dda během své vlády v 1. polovině 10. století prakticky ovládal všechny tři největší 

království ve Walesu a podle toho také vznikly tři verze jeho právního kodexu, každá určena 

pro hlavní centra jednotlivých území: Venedotský zákoník (Gwynedd – Book of Gwynedd), 

Gwentský zákoník (Powys – Book of Cyvnerth) a Dimetský zákoník (Deheubarth – Book of 

Blegywryd). Ani jeden z waleských originálů se nám nedochoval,10 k dispozici nám však 

zůstaly přepisy, které ovšem pochází až z pozdějšího období. Starší, označován jako Peniarth 

MS. 28., je pravděpodobně ze začátku 13. století, vychází z Gwentského zákoníku a psaný je 

latinsky. Druhý je známý pod názvem Černá kniha z Chirku (Peniarth MS. 29.), sepsaný ve 

 
9 Jedná se dobový konsenzus vycházející ze zápisu v Brut y Tywysogion. To, že cesta koliduje s uškrcením Jana 

X. je již názor Johna Daviese. DAVIES, John, A History of Wales, London: Penguin Books, 1994, 85-88. 
10 Mezi historiky a odborníky na waleské středověké právo panuje vesměs shoda, že ani jeden z následujících 

pramenů není archetypální. Viz např. WILLIAM, A.R. The Welsh Texts of the Law a EMANUEL, H.D. The 

Latin Texts of the Law IN: Welsh History Review, sp. The Welsh Laws, Cardiff: University of Wales Press, 1963, 

18-25 a 25-33. 
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waleštině v druhé polovině 13. století, každopádně je přepisem z dřívějšího období.11 Jedná se 

o reedici právníka Iorwertha ap Madoga.12 Vychází z Venedotského zákoníku, který ve své 

době byl pravděpodobně nejlépe zrekonstruovaný a měl důležitou ideologickou funkci – 

původně se vázal k území Gwynedd. Iorweth ap Madog totiž velice pravděpodobně 

zkompletoval právní kodex během rané vlády Llywelyna ap Gruffudda, který se tak snažil 

posílit vliv knížectví na území celého Walesu.13 Po woodstocké dohodě (Treaty of Woodstock) 

v roce 1247 a rozdělení knížectví na dvě části Llywelyn potřeboval ideologickou zbraň na 

upevnění národně-waleských vztahů.14  To, že oba texty obsahují waleské výrazy pro zvykově-

právní definice, vypovídá nejenom o tom, že mluvená waleština byla využívaná v právní 

oblasti, ale že i její psaná forma dosahovala stejného významu.15 

 Je potřeba následně rozdělit důvod existence právních pramenů, a to na jejich praktický 

účel, tedy problematiku dědičnosti, kriminality, kompenzace aj., a jejich politický účel, tedy 

právo vladaře, rozdělení politické moci, ale také právně ideologickou (potažmo 

propagandistickou) funkci.16 Waleská právní kultura je spojena s vývojem waleských 

hegemonů,17 a je tedy logické, že nejvíce právních pramenů máme dochovaných z 12. a 13. 

století (myšleno v období samostatného Walesu před rokem 1284), bylo by ovšem nemístné si 

myslet, že se jednalo pouze o fenomén tohoto období. Již v roce 1086 podle Knihy posledního 

soudu (Domesday book) žili na území Walesu lidé podle waleského práva, ovšem z pohledu 

Anglo-Normanů začalo waleské právo (Lex Wallia) být bráno v úvahu až v roce 1201 po 

dohodě mezi Llywelynem Velikým a Janem Bezzemkem.18 Není potřeba žádného hlubšího 

zamyšlení pro to, abychom mohli tvrdit, že praktická právní funkce byla vždy podřízena funkci 

politické, ovšem skutečností také zůstává, že díky „upozadění“ praktické funkce práva 

nedocházelo k její zbytečné normativní úpravě a v tomto směru k právní rekodifikaci. Naopak 

 
11 WADE-EVANS, Arthur, Welsh Medieval Law: Being a text of the Laws of Howel the Good; namely the 

British Museum Harleian MS. 4353 of the 13th century, Oxford: Clarendon Press, 1909, VII.-XII. 
12 Jeho přesná doba života není známa, každopádně se pohybuje někdy na pomezí poloviny 13. století. Více 

informací viz JENKINS, Dafydd, Iorwerth ap Madog IN: National Library of Wales Journal, Cyf. 8, rh. 2. 

Aberystwyth: National Library of Wales, 1953, 161-170. 
13 LLOYD. J.E. A History of Wales: From the Earliest Times to the Edwardian Conquest vol.I. London: Loman, 

Green and Co. 1911, 354-355. 
14 Viz níže. 
15 PRYCE, Huw, Lawbooks and Literacy in Medieval Wales IN: Speculum, vol.75, No. 1. Chicago: University of 

Chicago Press, 2000, 37. 
16 Nejedná se o dobové rozdělení právních kodexů,  ovšem o konstrukt, který nám pomůže lépe pochopit 

historické využití práva v praxi.  
17 Již řekněme-li od 10- století docházelo k vytváření několika velkých celků, které získali nadvládu nad 

menšími územními celky a královstvími ve Walesu. Několik z nich po normanské invazi spadly pod nadvládu 

anglo--Normanů a staly se jejich panstvím (Gwent, Builth,..), ze zbylých se v pozdější době vyčlenily tři největší 

waleské celky: Gwynedd, Powys, Deheubarth. Do té doby se Wales skládal z mnoha menších celků (viz výše). 
18 DAVIES, R. R. The Age of Conquest, 18. 
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politická funkce byla zbraní, která v průběhu středověkých waleských dějin byla využívána 

k upevnění moci, a proto bylo potřeba ji ve 13. století zneškodnit. Dějiny 12. a 13. století ve 

Walesu jsou „zlatou právní érou“, a to hlavně protože docházelo k unifikačním snahám 

a využívání práva jako politické zbraně. Důkazem nám k tomu bude analýza období vlád Rhyse 

ap Gruffuda (1155-1197), Llywelyna Velikého (1195-1240) a Llywelyna ap Gruffuda (1246-

1282), ale jistě i mnoha dalších. Vznik právních pramenů je totiž spojen s národní waleskou 

identifikací a Eduard I. si tento fakt musel nepochybně uvědomovat, když v roce 1284 

podepisoval Statut z Walesu.19 

  

1.2.2. Právní rozdělení společnosti 

 Společnost se dle zákoníku dělila na svobodné a nesvobodné. Je však potřeba 

historického kontextu v rámci výkladu pro přesnější pochopení společenského rozdělení ve 13. 

století. Konkrétně je potřeba se bavit o otroctví. Otrok je člověk, který ať vlastním přičiněním, 

dědičně, či jinak přišel o možnost právního zastání. Přestože se zákoníky na určitých místech 

zmiňují o povinnostech vlastníka vůči otrokům, jedná se spíše o archaické pojetí skutečnosti, 

která zůstala součástí práva z tradičních spíše než praktických důvodů. Víme sice, že otroctví 

ještě v době Hywela Dobrého a pozdějších let bylo součástí waleského života (dokonce velmi 

významnou součástí), ovšem přibližně v polovině 12. století vymizelo.20 Nesvobodným 

člověkem je tak ten, který je poddaným svého pána, nikoliv člověk nutně nesvéprávný. Důležitá 

součást zajišťující svobodu byla zakořeněna v jejich rodokmenu. I prostý člověk podle Geralda 

z Walesu znal svůj rodokmen až několik generací zpět a jednalo se určitý fenomenální rys 

waleské kultury. Člověk tak mohl být svobodný pouze na základě svého původu, kdy 

genealogicky dokázal svoji vazbu na waleskou aristokracii.21 Společnost by tak tedy 

zjednodušeně šlo rozdělit na svobodné – král/kníže, aristokracie (nositele funkce), svobodné 

(vlastníci půdy, vojenská povinnost) a nesvobodné – nevolníky. Zvláštní pozici pak měli ještě 

 
19 Viz níže. 
20 Nejednalo se samozřejmě o náhlý zlom, spíše o postupné přetransformování otroctví v jistou formu vazalství. 

Wales využíval otroky jako komoditu, kterou si zajišťoval politické vazby s irskými seveřany, ovšem toto pouto 

se po roce 1166 stalo prakticky nepodstatným a s tím i potřeba otroctví. WYATT, David, Gruffudd ap Cynan 

and the Hiberno-Norse World IN: Welsh History Review, vol. 19, nos. 4, University of Wales Press, 1999, 615-

617. 
21 „Dokonce i obyčejní lidé znali svůj původ, a nejenom, že jednoduše vyjmenovávali jména jejich praotců a pra-

praotců, ale dokázali se odvolat až po šestou, či sedmou generaci, nebo i dále, pokud to bylo nutné.“ 
GIRALDUS CAMBRIAE, The Description of Wales, 1905, 505. 
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cizinci-nesvobodní žijící na území Walesu, kteří se mohli domáhat ještě méně určitých práv než 

domorodí nevolníci. 

 Pro přesnější pochopení společenského postavení jedince nám pomůže prvek waleského 

práva známý jako sarhad, tedy v přesném překladu „urážka“.22 Jedná se však spíše o výraz 

míněný jako „urážka na cti“, nejenom ve smyslu slova respektu, ale i narušení existenční 

integrity. Sarhad prakticky definoval vlastní finanční hodnotu waleského obyvatele, která mu 

byla přiřknuta na základě společenského postavení a na jehož splátku měl právo, pokud došlo 

k úhoně vůči jeho osobě v trestně-právní rovině. Pokud ovšem došlo k vraždě, byl stanoven 

termín galanas, což byl termín pro finanční sumu, kterou měl vrah splatit rodině.23 Když byla 

osoba zabita, byl automaticky vyplacen sarhad a až následně galanas. Splátka se pak rozdělila 

mezi rodinné příslušníky a u nesvobodných kriminálníků i mezi vazaly oběti.24 Jednalo se o 

jednu z mnoha právních substancí, které Angličanům přišly barbarské a nekřesťanské. 

Arcibiskup Peckham, který byl vyslán Eduardem I. na diplomatickou cestu do Walesu, ve svých 

dopisech Llywelynovi ap Gruffuddovi tuto formu „nacenění lidského života“ silně odmítal a 

poukazoval na nízkou morální hodnotu waleského práva.25 Fenomén krevní msty nebyl 

v Evropě ojedinělý. Na podobném principu jako ve Walesu fungovaly ve středověku germánské 

nebo slovanské národy. Zatímco ale například Russkaja prawda povolovala zabití jako odplatu 

pouze ve výjimečných situacích, vesměs všechny germánské zákoníky hovoří o možnosti 

krvavé pomsty bez následku další perzekuce primárně poškozeného (ať jedince, či klanu) 

v daném sporu.26 Germánský wergeld tak byl prakticky ekvivalentem waleského sarhadu. 

S největší pravděpodobností tento právní prvek využívali i Anglosasové, přestože nám nejsou 

dochované žádné dobové právní prameny, které by o tom přímo vypovídaly.27 Vazbu mezi 

saskými zákoníky a waleským právem nelze dokázat a je tak otázkou, zda Walesané na 

analogicky stejný systém přišli nezávisle sami, nebo zda se eventuálně nechali inspirovat od 

Anglosasů a germánských zákoníků. 

 
22 LEWIS, Timothy, A Glossary of Medieval Welsh Law, based upon the Black Book of Chirk, Manchester: The 

University Press, 1913, 266. 
23 Tamtéž, 151. 
24 Ancient Laws and Institutes of Wales; Comprising Laws Supposed to be Enacted by Howel the Good ed. by 

OWEN, Aneurin, London: G. E. Eyre and A. Spottiswoode, 1841, 113-114. 
25 Pro hlubší analýzu Peckahamovi diplomatické cesty do Walesu viz níže. DAVIES, R. R. The Survival of 

Bloodfeud in Medieval Wales IN: History, vol. 54, no. 182, New Jersey: Willie-Blackwell, 1969, 339. Davies 

vychází z dopisů v Registrum Epistolarum Fratris Johannis Peckham ed. by C. T. MARTIN. 
26 MODZELEWSKI, Karol, Barbarzyńska Europa, Warszawa: Iskry, 2004, 119-128. 
27 HUNT, John, Warriors, Warlords and Saints: The Anglo-Saxon Kingdom of Mercia, Warwickshire: History 

West Midlands, 2016, 130. 
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Rozdělit společnost po římském způsobu pouze na svobodné a nesvobodné by bylo 

nepřesné a zavádějící. Krom toho, že podstata waleského práva není římská (a to i přestože se 

do jisté míry jeho základ dá prezentovat jako „pořímský“), modifikace, kterou zákoník dále ve 

13. století prošel, toto rozdělení dále diverzifikuje. Stejně tak i vzájemné vazby mezi 

jednotlivými vrstvami došly transformace, které ve 13. století následně dokládaly snahu 

waleských panovníků o centralizaci systému. Domnívám se také, že by bylo mylné celou 

společnost interpretovat jako čistě hierarchickou, tedy ve smyslu hierarchicky podobnou 

například Anglii, jako to udělal Rees Davies. Naopak se domnívám, podobně jako G. W. S. 

Barrow,28 že se jednalo o společnost postavenou na nezávislých jednotkách. Svodného člověka 

tak vázala k jinému člověku pouze úmluva, složení věrnostního slibu, či kmenová příslušnost, 

ovšem nikoliv jakási podoba povinné vazby daná darovanou půdou a následná historická 

odpovědnost, která se k půdě vázala (v právní terminologii byl tak každý majitel půdy 

majitelem alodiálním). Jedná se archaickou formu „vazalství“, která ve Walesu přetrvala až do 

vrcholného středověku, namísto toho, aby přetransformovala ve feudální systém postavený na 

hrabstvích a vojenské povinnosti vůči státu a králi, a to i přestože k těmto snahám docházelo.29  

 Jediná hierarchická podoba společnosti tak byla dána sarhadem, který samozřejmě 

v sociálním žebříčku nadřazoval určitou skupinu lidí, ta však neměla hieraticky politickou 

funkci. Postavení jedince spočívalo na odvození jeho původu. Král musel umět odvodit svůj 

původ od královské linie, stejně tak svobodný muž musel umět odvodit svůj původ od 

svobodných vlastníků půdy, kterou obýval. Společenský status člověka pak byl právně 

definován jeho sarhadem a tím i společensky přijímán. Zpočátku jediná vazba mezi 

svobodnými vlastníky půdy a vládnoucí elitou byla na bázi příbuzensky-kmenových vazeb. 

Nejednalo se jakousi formu feudálního systému, jakou můžeme pozorovat v podobném období 

v Anglii či Francii, kdy půda byla rozdělena mezi nobilitu lénem v podobě hrabství. Lze zde 

ovšem spatřovat zřejmou analogii s „předfeudálním“ způsobem vazalství.30 Vlastník půdy byl 

vlastníkem půdy proto, že to byl schopný genealogicky dokázat, stejně tak vladař byl vladařem, 

protože pocházel z vladařské krve. Pojem „král“ (lat. rex) však začal na počátku 13. století 

vymizel a byl nahrazen titulem „lord“ (lat. dominus).31 Jediný, kdo si uchovával panovnický 

 
28 BARROW, G.W.S. Review of R. R. Davies Conquest, Coexistence and Change, Wales 1063-1415 IN: Welsh 

History Review, vol. 14, nos. 2, Cardiff: University of Wales Press 1988, 306-308. 
29 Viz níže. 
30 Viz příslušné kapitoly v REYNOLDS, Susan, Fiefs and Vassals, The Medieval Evidences Reinterpreted, 

Oxford: Oxford University Press, 1994. 
31 U pojmenování titulů vycházíme z latinsky psaných pramenů, waleská titulární definice je v tomto směru ještě 

složitější. Viz dále. 
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titul, byl kníže z Gwyneddu, který jej využíval pro podrobování si sousedních panství, které 

však fungovaly na vlastní individuální bázi.32 I toto bylo jednou ze zásadních překážek 

k unifikaci Walesu, a tedy i ke stabilizaci území. Historicko-kulturně daná forma samostatnosti 

také nutně nemusela být pozitivem, naopak můžeme v pozdější době sledovat, že vedla 

k dalšímu rozdrobování země a nutnosti větších celků do takových území mocensky zasahovat, 

či je přímo anektovat.  

 Kdo to tedy vlastně byl vladař a jakou funkci zastupoval ve waleské středověké 

společnosti? Je potřeba pochopit, že nehierarchická podoba politických vztahů nelpěla na 

tradičním pojetí vladaře s takovým důrazem, jako tomu mohlo být v jiných státech Evropy. 

Titul vladaře nebyl v doslovném pojetí „král“, ale spíše „vůdce“ (wal. tywysog), či „vznešený“ 

(wal. brenin). Stejně tak jako to mohl být pán nad jedním cantrefem, mohl to také být vznešený 

válečník, jehož moc mohla dosahovat třetiny celého Walesu. Neexistovalo žádné pevné 

pravidlo, či právní norma, která by přesně definovala nástupnictví. Vladařem se ve Walesu 

mohl stát jakýkoliv potomek zesnulého předchůdce, a to až po jeho čtvrtou generaci. Následník 

byl panovníkem vybrán a následně připravován na předání vladařské funkce.33 Nejednalo se 

však o funkci pouze reprezentativní, spíše naopak. Vladař byl hlavně symbolem a institucí, 

sjednotitelskou ideou v jinak rozdrobené společnosti. Zároveň byl prvními mezi lidmi a ve 

vrcholném středověku hlava dvora, který byl hlavní politickou silou územního celku. Každá z 

jednotlivých funkcí dvořanů je popsána v právních pramenech, a to vždy hned na prvním místě, 

což vypovídá o důležitosti její esence.34  

 

1.2.3. Pozemkové právo a správní rozdělení 

Tento systém „nezávislých jednotek“ byl fenoménem hlavně raně středověkého Walesu, 

ovšem svoji právní podstatu přežil až do 12. a 13. století. Stál však na legálním pojetí, přestože 

zvykové pojetí bylo následně odlišné. Je potřeba si uvědomit, že waleská raně středověká 

společnost se orientovala spíše na pastvu dobytka než zemědělství. To způsobilo, že 

obyvatelstvo v zásadě migrovalo s dobytkem z místa na místo a v mnoha případech tak nemělo 

 
32 DAVIES, R. R. The Age of Conquest, 252-253. 
33 Bude zde jistě určitá spojitost s majetkovým dědictvím, které je lépe definováno v právních pramenech. Viz 

níže. LLOYD, J.E. A History of Wales vol I. 308-310. 
34 Pro hlubší analýzu jednotlivých funkcí na waleském panovnickém dvoře viz JENKINS, Dafydd, Proleomena 

to the Laws of Court IN: The Welsh King and his Court, ed. by Charles-Edwards, Owen and Russel, Cardiff: 

University of Wales Press, 2002, 15-28. 
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sídlo na trvalém místě. Jednotliví pastevci však byli součástí o dost většího celku, který však 

nebyl zprvu nijak geograficky definován – klanu. Členové klanu, kteří byli zároveň pastevci, 

však hnávali svůj dobytek pravidelně na jedno a totéž místo podle momentálního ročního 

období, a to klidně i po několik generací. To vyvrcholilo tím, že jim půda, na kterou pravidelně 

chodili pást, připadla jako majetek a tímto způsobem se stali předky svobodných majitelů půdy 

v následující době. Jednalo se o prvek, který byl zakotven i v zákoníku a tím definován vztah 

jedince k celku. Majitel půdy totiž byl jejím svobodným vlastníkem, ale s tím také členem 

klanu. Zároveň existovala sdílená půda, která spadala pod klan a byla zčásti obývána různými 

rodinami.35 Území tak bylo jedním celkem, jehož jedinou centralizační silou byl klan a majitel 

(vladař). Sjednocujícím prvkem bylo kmenové vědomím, a tedy kulturní aspekt, nikoliv prvek 

nějak (například právně) vymahatelný. 

Existovalo několik typů vlastněné půdy. První byla právně nazývána tir gwelyog 

(dědičná země) a jednalo se o půdu, která mohla být děděna a dělena mezi jednotlivé rodinné 

členy. V pozdější době se nutně nemuselo jednat o půdu jako takovou, ale například i o města 

v daném kraji (tedy jistou formu svobodných měst). Takováto země měla vlastní správu, 

vybírala daně od svých poddaných, zajišťovala si bezpečnost sama a měla různé výsady, které 

udržovaly její praktickou autonomii. Ve waleské společnosti se majetek a půda dělil rovným 

dílem mezi všechny (i nemanželské) syny zesnulého majitele. Neměl-li majitel synů, mohl se 

pokoušet uplatnit nárok jakýkoliv další z mužských potomků zesnulého, a to až po pravnuky 

a prasynovce z druhého kolene – tedy po čtvrtou generaci, která se následně automaticky stává 

vlastníkem dané půdy. Mohlo ovšem docházet k mocenským střetům mezi rodinnými 

příslušníky, kdy například jeden z vnuků, jehož potomci si nárokovali dědictví, měl jednoho 

syna a druhý měl čtyři syny. Půda se tak rovným dílem rozdělila na pětiny, ovšem 4/5 připadly 

jedné větvi rodiny a druhé pouze 1/5. Taková situace eventuálně mohla vyvolávat napětí a 

nestabilitu v daném klanu. Přestože tento systém na první pohled může na první pohled 

evokovat myšlenku, že se tak jednotné území nutně muselo rozdrobit do několika desítek 

vlastních jednotek, není to pravda. Je potřeba brát v úvahu fakt, že celková doba dožití ve 

středověku byla poměrně nízká a stejně tak i délka života zdravého jedince, který zemřel 

přirozenou smrtí. Docházelo tak v nepravidelných intervalech k rozdrobování a zpětnému 

scelování územních celků.36  

 
35 ELLIS, T.P. The Land in Ancient Welsh Law IN: Aberystwyth Studies X.:The Hywel Dda Millenary Volume, 

Cardiff: University of Wales, 1928, 67-68. 
36 JENKINS, Dafydd, A Lawyer Looks at Welsh Land Law IN: Transactions of the Honourable Society of 

Cymmrodorion, London: Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, 1967, 236-239. 
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Druhým typem půdy byla tir cyfrif (propůjčená země). Jednalo se o půdu vlastněnou, ať 

panovníkem, svobodným vlastníkem, nebo církví, kteří ji poskytovali nevolníkům za 

odvedenou daň a přímou službu. Ti ji pak prakticky svobodně spravovali. Nevolníci byli k této 

půdě trvale připoutáni a logicky mezi nimi nebyla dědičná. Tento typ půdy je v zásadě spojován 

hlavně se severní částí Walesu, tedy území Gwynedd a Powys, v jižních částech o tir cyfrif 

nejsou žádné zmínky v právních pramenech.37 Nemuselo se nutně jednat pouze o půdu, ale 

třeba i o menší obce. Zároveň je relativně složité zjistit, zda-li se jednalo opravdu o „obec“ ve 

slova smyslu vesnice, či spíše o několik samot, které nutně nemusely být nakumulované na 

menší ploše.38 

Speciální postavení pak také měla tir corddlan (oddělená země). Ta fungovala prakticky 

na podobném principu, jako tir cyfrif, tedy jednalo se o zprostředkovanou půdu nevolníkům, 

kteří na oplátku pro svého pána na ní vykonávali práci. Zvláštností však bylo, že se jednalo v 

zásadě vždy o půdu menších rozměrů a obehnanou ze všech stran zdí, či jinou zábranou. Jednalo 

se převážně o sady, zahrady, menší pastviny připojené k sídlu, či hřbitovy aj. Takovýto 

pozemek, přestože byl jinak obležen ze všech stran jinou půdou, nebyl součástí dědičných 

řízení, které se k dané půdě eventuálně vázaly. Stejně tak daný pozemek nespadal pod správu 

nevolníků, kteří byli k okolní půdě připoutáni.39 

Nejmenší správní jednotkou byl tref. Jednalo se o ekvivalent vesnice, či skupiny 

několika samot, které nebyly svobodným vlastnictvím a byly tak součástí tir cyfrif. Tyto trefi 

následně vytvářely tzv. cantref (can-tref by se dalo přeložit jako sto měst, či sto trefů, přestože 

prakticky nikdy nedosahovaly takové velikosti), které se členily na tzv. commoty (wal. cwmwd), 

což vycházelo přibližně na 1/6 cantrefu. Tento cantref byla jednotka, kterou bychom dneska 

mohli nazvat „kraj“. Výběr daní a potravin v takovýchto krajích zajišťoval maer (seržant). Ten 

zpravidla sídlil v maedrefu, tedy separovaném trefu, ze kterého řídil dané commoty. Každý 

commote měl zároveň svého vykonavatele právní moci, tzv. arglwydd. Ten vykonával soudní 

funkci a zajišťoval vůli panovníka v tzv. llys, tedy v soudním dvoře.40  

 
37 Jedná se o určitou právní anomálii, která byla aplikována na severu a je otázka kdy a jak vůbec byla 

zakomponována do zákoníku. PIGGOT, Stuart, The Agrarian History of England and Wales, Vol. I. Prehistory 

to AD 1042, Cambridge: Cambridge University Press, 1981, 334-339. 
38 Z pramenné základny víme, že Walesané „často bydleli daleko od sebe“ a že například i spousta kostelů 

nebyly součástí správní jednotky, ale stály někde v pustině. LLOYD, J.E. A History of Wales vol. I. 1911, 296-

297. 
39 PIGGOT, The Agrarian History of England and Wales,1981, 339-349. 
40 WATKIN, Thomas Glyn, Legal History of Wales, Cardiff: University of Wales Press, 2012, 31, 35, 60-61.  
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S příchodem Normanů a rozvojem feudalismu v Evropě došlo k určité změně i ve 

Walesu. Půda následně nemohla být vlastněna bez uznání soudu a mohla být vládcem 

i propůjčována oplátkou za vojenskou službu.41 Logicky je tento způsob spojován s výstavbou 

hradů, a tedy se správní změnou, potažmo s vybíráním daní, ke které docházelo za vlády Rhyse 

ap Gruffudda.42 Zároveň se ovšem nedá tvrdit, že by se Wales ve 12. a 13. století stal Walesem 

feudálním. Přesnější by bylo tvrdit, že se jednalo o waleský kmenový systém s prvky 

feudalismu. Po příchodu Normanů začala větší království měnit podobu v jakousi formu 

„lordství“, kdy nobilita volně přebírala kontrolu nad územím, a přestože oplývala stejnými 

právy jako vladař, již se tak neprezentovala a byla schopná jinému panovníkovi skládat lenní 

sliby. Zároveň ale neměla stabilní politickou vazbu na „nadřazený“ útvar, kterému by tradičně 

vzdávala hold. Aby si panovník zajistil kontrolu nad daným územím, muselo dojít ke správní 

reformě, kdy kolem lokálních soudů zároveň fungovaly jednotky pod jeho přímou kontrolou.43 

K tomu docházelo tedy i následně na dobytém území.44  

 

1.3. Politický vývoj jednotlivých waleských hegemonů 

 I přes veškeré destabilizační aspekty waleské kulturně-právní podstaty docházelo 

k unifikačním snahám mezi jednotlivými „královstvími“. Rozhodně se nedá říct, že by se 

waleští panovníci snažili předpisy a tradici nějakým způsobem obcházet, spíše si uvědomovali 

systémové nedostatky, ale i jejich silné stránky a uměli se z politického hlediska prostředí 

přizpůsobit. Zároveň se také nelze na celou waleskou politickou kulturu pohlížet jako na čistě 

zakonzervovanou archaickou formu z 5. či 6. století. I Wales samozřejmě prošel určitým 

vývojem, přestože z pohledu jiných středověkých evropských států mnohem omezenějším 

a opožděnějším. Jedním z takovýchto vývojových aspektů může být právě sepsání zákoníků, 

vznik panovnického dvora, či třeba vznik dvorské funkce dědice panovnického titulu (tzv. 

edling). Od 10. století také můžeme sledovat centralizační snahy jednotlivých panovníků, které 

jsou již podobnější s evropskými politickými „trendy“ té doby. Podobně jako ve Francii posilují 

Kapetovci svoji královskou moc, či jako v Anglii Alfréd Veliký a jeho syn Æthelstan sjednocují 

zemi pod jednu správu, tak i ve Walesu (přestože s určitým zpožděním a nepříliš velkým 

úspěchem) dochází k rozvoji podobného fenoménu. Dále je vývoj hegemonů od 10. století úzce 

 
41 Tamtéž, 79-80. 
42 Viz níže. 
43 Dále rozvinuto níže. PIERCE T. Jones, Social and Historical Aspects of the Welsh Laws IN: Welsh History 

Review, sp. The Welsh Laws, Cardiff: University of Wales Press, 1963, 36. 
44 Viz níže. 
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spjat jak s mocenským posilováním sousední Mercie (která byla již od Alfréda Velikého pod 

nadvládou Essexu), tak s hrozbou z moře v podobě pohanských Normanů. I přesto, že došlo 

k porážce dánských Vikingů v roce 910 armádou Eduarda Staršího a znovusjednocení 

království Mercie,45 hrozba Seveřanů nebyla definitivně odvrácena. Nebezpečí ovšem 

nepřicházelo pouze z Danelaw, ale také ze západního pobřeží od seveřanů sídlících v Dublinu, 

kteří ohrožovali nejenom waleské pobřeží, ale i vnitrozemí. Tím se stávali hrozbou i pro západní 

hranici Mercie. Eduard Starší proto nabídl severním Walesanům svou pomoc oplátkou za 

věrnostní slib a tuto nabídku podle všeho tito Walesané vděčně přijali.46 Ve waleských 

kronikách o tomto vzdání holdu není žádná zmínka a můžeme se tedy pouze domnívat, jaký 

měli Walesané k tomuto slibu věrnosti přístup. Skutečností však zůstává, že Walesané se nestali 

trvalými partnery Anglosasů a v následné době naopak upevňovali vztahy se Seveřany sídlícími 

na Irském ostrově, či pořádali nájezdy na anglickém území. 

 Vpád Viléma Dobyvatele na Ostrovy nebyl zásadním přelomem pouze v dějinách 

Anglie, ale také v dějinách Walesu. Může se zdát, že se na první pohled pro Walesany po roce 

1066 nic zásadního nezměnilo a že prakticky namísto jednoho souseda, který mezi Walesany 

vrážel klín, se objevil jiný se stejnou tendencí narušovat jednotu země. Normanská invaze sice 

ve Walesu nezpůsobila zprvu tak zásadní změny jako u jeho sousedů, každopádně následně se 

jednotlivé říše musely začít potýkat s mnohem tvrdším, a hlavně novým a neznámým 

vyjednávacím partnerem. Nekompromisní přístup následně přebrali i Plantageneti a svoji vnější 

politiku vůči Walesu vedli ve stejném duchu. Zlomovým pak bylo vytvoření tzv. Waleské 

marky (Marchia Wallia), která zahrnovala velké množství waleských jižních celků.47 I v tomto 

směru se proto Walesané museli přizpůsobit a vytvářeli nové rodinné vazby a vzájemné aliance 

s Normany podobně, jako tomu bylo v předešlých letech se Sasy. Vazalské vazby mezi 

anglickým králem a waleskými pány tak nejenom že přetrvaly (nebo spíše byly znovu 

obnoveny), ale naopak byly ještě upevněny autoritou normanským vladařů, kteří vazby 

interpretovali mnohdy jiným způsobem než jejich waleští vazalové.48  

 
45 Anglo-Saxon Chronicle, ed. by GILES, J.A. London: G. Bell and sons, ltd. 1914, 66. 
46 Tamtéž, 71-72. Přestože je v kronice událost datována až rokem 922, předpokládá se, že se tato událost udála 

již v roce 918. S touto informací přichází J.E. Lloyd a byla následně přijata i dalšími akademiky. 
47 Viz níže. 
48 DAVIES, R. R. The Age of Conquest, 82-84. 
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1.3.1. Gwynedd, Powys a Deheubarth 

 Severní říše Gwynedd je nejpodstatnějším celkem v dějinách formování jednotného 

Walesu. Je do jisté míry překvapivé, že většina iniciativy pochází jinak z velice hornatého 

a neúrodného prostředí severního Walesu, a ne naopak z nížinatých přímořských oblastí na jihu. 

Každopádně oblast měla díky své enviromentální povaze strategickou pozici. Krom toho, že 

Snowdonie (dnešní Snowdonský národní park) je těžce prostupná hornatá oblast, od moře 

k jižní hranici jí protékají dvě řeky a historické centrum této říše Aberffraw leželo na ostrově 

Anglesey, který byl oddělen od pevninské části průlivem.49 Samotná etymologie názvu 

Gwynedd vychází od keltského kmene Gododdin obydlujícího toto území v pozdně římském 

období. Zárodek této říše položili pravděpodobně irští nájezdníci narozdíl od Powysu a jižních 

celků, které mají římsko-britonský původ.50  

 Powys se rozkládá hned na východ od Offova valu. Jedná se o jednu z nejstarších říší, 

jejíž počátky můžeme vysledovat až někdy do 5. století. Jeho název může pocházet z latinského 

pagus, tedy území obývaného venkovany (či neřímany) a v raných dějinách je spojováno 

s postavou mýtického britonského krále Vortigerna. V historiografii 19. století je středověký 

Powys interpretován jako zrádná říše, která se spolčovala s Angličany proti Walesanům. 

Přestože je pravdou, že Powys vystupoval nepřátelsky vůči sousedním waleským říším a za 

spojence si tak vybíral anglickou korunu, motivace nebyla ani tak protinárodní a zrádná, jako 

spíše nezbytná pro zachování vlastní integrity. Powys se často stával obětí centralizačních snah 

waleských knížat a králů a jejich antipatie k dobyvatelům tak převyšovala myšlenku waleské 

identity. Sami se prakticky nikdy nenazývali „Walesany“ nýbrž pouze „Powysany.“51 

 Jižní říše, ze těchto tří říší nejmladší, se nazývala Deheubarth a měla dominantní 

postavení mezi menšími celky na jihu Walesu. Krom toho, že se jedná o kolébku waleského 

práva, jedná se také o území nejvíce ovlivněno anglickým vlivem. Částečně tomu bylo dáno 

tím, že po roce 1081 sousedili z velké části s Waleskou markou a často tak deheubartští 

panovníci měli přímé vazby na anglickou šlechtu. Jednalo se také o největší ze tří říší Pura 

 
49 Na ostrově byly objeveny archeologické naleziště ještě z antického období a podle všech důkazů se jednalo již 

v této době o poslední baštu keltského odporu v Británii. Tehdy se ještě ostrov nejmenoval Anglesey, ale Ynys 

Mon. Viz například naleziště u jezera Llyn Cerrig Bach, aj. 
50 Pro hlubší analýzu raných dějin Gwyneddu viz GRUFYDD, R.G. From Gododdin to Gwynedd: Reflection on 

the Story of Cunedda IN: Studia Celtica, vol. 24, Cardiff: University of Wales Press, 1989. 
51 STEPHENSON, David, Medieval Powys: Kingdom, Principality and Lordships, 1132-1293, Suffolk: Boydell 

and Brewer, 2016, 1-4. 
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Wallia, a přesto místní šlechta neměla příliš velké tendence na rozdíl od Gwyneddu unifikovat 

zemi.52 

Dominance Gwyneddu ve Walesu byla až do roku 1282 prakticky neotřesitelná, a právě 

toto území vyprodukovalo vladaře, kteří se následně titulovali jako „knížata z Walesu“. 

Waleské právo se v tomto směru stalo účinným nástrojem pro prosazování vlastních 

centralizovaných snah. V latinské redakci právních kodexů (známé jako verze Lat. B) sepsané 

Iorwethem ap Madogem je dokonce definováno, že pán Gwyneddu je rovněž pánem celého 

Walesu a ostatní waleští panovníci jsou tedy jeho leníky.53 Tato nadřazenost však zároveň 

vytvářela mezi jednotlivými waleskými panovníky mnohdy opačný efekt, než který Gwynedd 

zamýšlel, a namísto unifikace jednoho „národa“ vedla k jeho diverzifikaci. Přestože celková 

problematika je mnohem komplexnější, v zásadě můžeme tvrdit, že konflikt stál na třech 

zásadních aspektech: Jednotlivé říše měly každá svoje vlastní mocenské ambice a neměly žádné 

tendence upouštět od tradičního individualismu a stávat se součástí většího celku. Zároveň 

proto docházelo k vzájemným bojům mezi říšemi, což mezi nimi vytvořilo historickou zášť a 

nechuť dobrovolně spolupracovat. Tyto rozepře následně dále rozdmýchávala sousední Anglie, 

která jimi sledovala vlastní politické cíle na území Walesu, potažmo jimi získávala klid od 

eventuálních waleských nájezdů na hraničním území. 

 

1.3.1.1. Wales před rokem 1066: Rhodri Veliký, Hywel Dobrý a Gruffudd ap Llywelyn 

 První z waleských vladařů, který úspěšně započal unifikační tendence a jehož odkaz 

následně rezonoval po celou dobu před normanskou invazí na území dnešního Walesu, byl 

Rhodri Veliký (843-873). Jeho největší přínos pro středověký Wales však nebylo ani tak 

naplnění ambiciózních cílů, které jak si ukážeme, neměly dlouhého trvání, či nějaká radikální 

reforma ve vládnoucím systému Cymru, nýbrž v jeho genealogickém základu pro ostatní 

waleské celky, které během své vlády pod sebou sjednotil a který se po jeho smrti opět rozdělily.  

 Vezmeme-li v úvahu, že se z národního hlediska jedná o jednu z nejdůležitějších postav 

waleských dějin, a která je v pozdějších kronikách přirovnávána k vladařům jako Karel Veliký 

 
52 LLOYD, J.E. A History of Wales from the Earliest Times, vol. I. 303. 
53 Celý odstavec se odkazuje na určitý mýt, ve kterém „král z Aberffrawu“ (tedy pán Gwyneddu) dostal svoji 

zemi v léno od „krále z Londýna“. V tomto případě se ovšem nejedná o anglického krále, ovšem o bájného krále 

celého ostrova a prapůvodního pána všech Britů, který měl své hlavní sídlo v Londýně a který po příchodu 

Anglosasů zmizel.  STACEY, R. Ch. King, Queen and Edling in the Laws of Courts IN: The Welsh King and his 

Court ed. by CHARLES-EDWARDS, T. M., OWEN, M. E., RUSSEL, P. Cardiff: University of Wales Press, 

2000, 41-42.  
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nebo Alfréd Veliký,54 nedochovalo se nám k jeho životu zas tolik dobových informací. Na 

začátku své vlády si získal věhlas svým bojem proti vikingským nájezdníkům a zároveň 

v bojích s Mercií. Následně rozšířil svoje území i na Powys a Ceredigion, které po jeho smrti 

připadlo jeho třem synům. Nejstaršímu ze synů, Cadellovi, připadl jižní Ceredigion a zároveň 

právo po zbývajících dvou žádat tribut.55 Bývá také zmiňováno, že Cadell platil tribut „králi 

v Londýně“,56 což vypovídalo o jeho nadřazenosti nad ostatními celky na celém území Walesu. 

Můžeme se domnívat, že stejného postavení se během své vlády snažil uplatnit i Rhodri. 

Přízvisko „král Britů“, kterého se mu dostalo v Ulsterských análech,57 tak možná nemusí být 

pouze symbolické označení velikosti vladaře, ale i jeho nároku, který mohl skutečně uplatňovat. 

Jednalo by se o legitimní akt, při kterém by Wales uplatnil svoji samostatnost na Angličanech, 

kteří na krátkou chvíli ve 30. letech 9. století za vlády Ecgberhta získali nad waleským územím 

nadvládu.58 

 K Rhodriho a následně ke Cadellově vládě se nám nedochovaly žádné vypovídající 

prameny, o její podobě a funkčnosti se tak můžeme pouze dohadovat. Víme však jednu věc. 

Poté, co Rhodri, jistě již v pokročilém věku, předal vládu synům, byl poražen a zabit Anglosasy. 

Cadell následně dobyl Powys a jeho politické záměry nám jsou dále neznámé. Anarawd, který 

zdědil Gwynedd však dále s Anglosasy bojoval a vítězstvím „osvobozuje Gwynedd od Sasů“.59 

O nějaké formě saské nadvlády nad Walesem se tak z pramenné základny nedá hovořit. Jisté 

však je, že Anglosasové se pokusili o podrobení waleských království v době, kdy se začali 

unifikovat ve větší celek, sílit a eventuálně ohrožovat pohraničí nechráněné z důvodu nájezdů 

seveřanů po celé Anglii. 

 Cadellův syn Hywel (920-948), později známý jako „Dobrý“ (Dda), se ukázal jako 

pravý potomek Rhodriho Velikého a v unifikačních snahách dále pokračoval. Kolem roku 920 

vytvořil říši Deheubarth a získal vládu nad Gwyneddem a Powysem. Aby měl moc nad celým 

Walesem, musel by získat moc nad Glywysingem a Gwentem, ovšem to se mu nikdy 

nepodařilo. I přestože svých cílů dosahoval vojenskou silou, uvědomoval si, že waleský 

 
54 DAVIES, John, A History of Wales, 1994, 81. 
55 Brut y Tywysogion: The Gwentian Chronicle of Caradoc of Llancarvan, Red Book of Hergest, ed. by OWEN, 

Aneurin London: J. R. Smith, 1863, 17. 
56 Viz výše poznámka 49. Budiž nám dále důkazem, že v této době žádný král v Londýně nesídlil. Jednalo se o 

město, které bylo rozděleno mezi Mercii a Essex a svoji původní pozici hlavního města získal až v roce 886 za 

vlády Alfréda Velikého. Anglo-Saxon Chronicle, 56-57.  
57 Annals of Ulster: a Chronicle of Irish Affairs, vol.I. ed. by HENNESSY, W. M. Dublin: Printed for H. M. 

Stationary off. By A. Thorn, 1887, 393. 
58 „Nádvláda“ skončila hned poté, co Mercie vyhlásila nezávislost na Wessexu. CHARLES-EDWARDS, T. M. 

Wales and the Britons, 350-1064, Oxford: Oxford Universtity Press, 2013, 486. 
59 Brut y Tywysogion, Red Book of Hergest, 16-18. 
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kmenový systém byl křehký a potřeboval reformovat. Samozřejmě chtěl rozšířit svoji 

vladařskou autoritu i na Powys a Gwynedd a tím upevnit svůj vliv na území, k čemuž mu mělo 

sloužit mimo jiné i sepsaní právních kodexů. Zároveň si ale uvědomoval nejednotnost mezi 

jednotlivými státními celky, proto nevytvořil jednotný stát s centralizovanou vládou, ale nechal 

vytvořit pro každý celek vlastní dvůr s vlastní lokální samosprávou. V tomto směru se 

inspiroval anglosaským systémem, kde dvory zajišťovaly královskou autoritu, ovšem nepřímo 

závislou na vladaři a královském dvoru. Hywelův přístup k Anglosasům mohl vzhledem 

k historickému kontextu vyvolávat v mnoha Walesanech nevoli. Důkazem k tomu může být 

dobová báseň Armes Prydein, ve které je Hywel kritizován za svůj přístup k nepřátelským 

Anglosasům.60 Inspirace anglosaským právním systémem samozřejmě ovšem nevypovídá 

o žádném podřizování Anglii, naopak spíše o pragmatickém řešení situace, které ve finále mělo 

upevnit waleskou nezávislost.61  

 Pouze jedinému domorodému vládci se v dějinách Walesu podařilo získat nadvládou 

nad celým územím Cymru, a to Gruffuddovi ap Llywelynovi (1039-1063). Přestože jeho 

rodokmen mu následně dával právo na vládu v Gwyneddu, Powysu a Deheubarthu (původem 

pocházel z rodu Hywella Dobrého a Rhodriho Velikého), neměl jej jako primární dědic a byl 

tedy faktickým uzurpátorem. Pánem Gwyneddu a Powysu se stal po porážce dosavadního 

panovníka Iaga ap Idwala, a přestože se tím stal také „králem Walesu od irského zálivu až po 

Severnské moře“,62 jednalo se spíše o slovní obrat spojený s dominantním postavením pána 

Gwyneddu nad ostatními celky než doslovné držení reálné moci. Tu následně upevňuje až 

dobytím Deheubarthu a s tím spojeným tažením do jižního Walesu. Gruffudd ap Llywelyn 

nebyl panovník, kterého by stálo za to si nějak idealizovat. Krom toho, že se například odvážil 

násilím oženit s ženou Edwina ap Hywella a tím si legitimizovat území jižního Walesu, 

následně vzniklou rebelii nechal tvrdě potlačit a celé území zdevastoval, čímž roku 1055 dosáhl 

úplné kontroly na Walesem.63 Tímto způsobem vlády si sice nadělal král mnohé nepřátele, ale 

zároveň se jednalo o jediný způsob, jak rozdrobenou zemi udržet pod kontrolou. 

Celý Wales pak nadále byl schopný bránit nejenom proti nájezdům Vikingů, ale stal se 

také obávanou hrozbou pro své východní sousedy. Anglii v téže době docházelo k rozbrojům 

 
60 Viz FULTON, Helen, Tenth-Century Wales and Armes Prydein IN: Transactions of the Honourable Society of 

Cymmrodorion, New Series, vol. 7, London: The Society, 2001, 5-18. 
61 KIRBY, D. P. Hywell Dda: Anglophil? IN: Welsh History Review, vol. 8, nos. 1-4, Cardiff: University of 

Wales Press, 1976, 1-13.  
62 Brut y Tywysogion, Red Book of Hergest, 51. 
63 Tamtéž, 51-55. 
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mezi posledními early z Knutovy vlády a nově nastupující vládou za podpory rodu 

Godwinsonů. Ælfgar z Východní Anglie, který byl anglosaskou královskou radou (witan) 

označen za zrádce a vyhnán, našel silného spojence pro svoje boje za legitimní uznání právě ve 

Walesu. Gruffudd pak v roce 1056 vydrancoval Hereford, což se stalo jednou ze záminek pro 

uzavření míru mezi Haroldem Godwinsonem a Ælfgarem. Šerif z Herefordu a několik kněží 

pak po Gruffuddovi žádali odškodnění. Odpovědí jim ovšem byla pouze jejich úkladná vražda. 

Přestože byl tlak ze strany Anglosasů na okamžitou intervenci veliký, Anglie si nemohla 

momentálně dovolit válku s Walesem, jehož pozice pod vládou Gruffudda ap Llywelyna 

nebývale posílila. Eduard Vyznavač tak Gruffuddovi daroval celé území mezi řekami Dee a 

Clywyd výměnou za loajalitu a status „podkrále“.64 Nemůžeme však s určitostí říct, zda-li se 

jednalo o jakousi formu lenní přísahy a zda-li se Gruffudův status „podkrále“ stahoval pouze 

na darované území nebo na celý Wales. 

Mír však nevydržel dlouho a již za rok vypukly boje mezi Gruffuddem a Eduardem III. 

Vyznavačem. Po smrti Ælfgara došlo k dědičným sporům o území. Na jedné straně stál Eduard 

a na druhé Ælfgarův syn Edwin. Eduard si uvědomoval, že Gruffudd podporuje jeho odpůrce a 

rozhodl se problém vyřešit ještě předtím, než Edwin sesbírá dostatečnou podporu. Anglosaské 

tažení do Walesu bylo úspěšné a Gruffudd přišel o veškerou podporu jak z Irska, tak 

pravděpodobně i svých lidí. Přesné detaily jeho smrti nám nejsou známe, víme pouze, že se 

jednalo o vraždu. I když Ulsterské anály označují jako vraha Cyana ap Iaga, syna bývalého 

pána Gwyneddu, nemůžeme si tímto faktem být jisti. Mohlo se také jednat o jinak motivovanou 

politickou vraždu, či dokonce o úklad Anglosasů.65 Po jeho smrti se Wales opět rozdělil na 

menší celky, kdy na severu vládli Gruffuddovy synové a na jihu potomek Edwina ap Hywella 

dosazený anglickým králem. Cyan ap Iago neměl podporu Walesanů, a i přes svůj právoplatný 

nárok neusedl na gwyneddský trůn.66 Gruffudd ani přes veškeré centralizační snahy nebyl, ať 

z kulturních, či jiných důvodů schopný reformovat státní aparát a nepodařilo se mu ani vytvořit 

dynastii, jež by nadále vládla po celém Walesu. Jeho celková vláda nad Walesem trvala sedm 

let a jedná se tak o jediných sedm let v historii Walesu, kdy země vytvářela unifikovaný celek 

s centralizovanou vládou. 

 
64 STENTON, Frank, Anglo-Saxon England, Oxford: Oxford University Press, 2001, 572-574.  
65 Pro hlubší analýzu podmětů, které vedly ke Gruffudově smrti viz HUDSON, Benjamin T. The Destruction of 

Gruffud ap Llywelyn IN: Welsh History Review, vol. 15, nos. 3, Cardiff: University of Wales Press, 1991, 331-

350. 
66 Brut y Tywysigion, Red Book of Hergest, 58-59. 
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Mezi vládami Rhodriho Velikého a Gruffudda ap Llywelyna lze sledovat jistou analogii. 

Oba byli schopní panovníci, kteří sjednotili do té doby nesjednotitelné – Rhodri severní panství 

a Ceredigion, Gruffudd celý Wales. Oběma panovníkům se to podařilo za pomocí vojenské síly 

a dominantní pozici vládce Gwyneddu. Oba si vybojovali respekt mezi svými lidmi 

zneškodněním výrazné hrozby ze strany Seveřanů. Ovšem nejdůležitější aspekt, který vedl 

k unifikacím, ležel až za východními hranicemi země – oba využili nestabilního prostředí a 

nastávající krize, která ve své době panovala v Anglii. Ta v obou případech neměla, jak proti 

nově sílícím waleským vládám zasáhnout. Ovšem pokaždé kdy krize utichla, Anglie problém 

až s pragmatickým cynismem vyřešila. Jak za Rhodriho, tak za Gruffudda se vláda z dědičných 

důvodů rozpadla na menší a z anglického pohledu lépe kontrolovatelné celky a ani v jednom 

případě tak vláda neměla dlouhého trvání. Zároveň však Anglie v této době nikdy netendovala 

k úplné destrukci a podmanění si Walesu. Je tedy zjevné, že se jí z politického hlediska hodilo 

spíše využívat lokálních waleských autorit, než se pokoušet o dominanci nad těžce udržitelným 

a zároveň i kulturně rozdílným územím. U Hywela lze naopak sledovat zcela odlišný přístup 

k problematice – s králem Athelstanem udržoval mír a nechtěl se s Anglosasy dostat do 

přímého konfliktu. Byl si také vědom nejednotnosti walesky hovořícího obyvatelstva a nenutil 

jim jednotnou politiku, spíše se snažil mezi nimi udržet svůj politický vliv a potažmo se dostat 

do popředí nejenom jako vladařská, ale hlavně jako morální autorita. 

 

1.3.1.2. Po Normanské invazi: Owain Gwynedd, rozdělení Powysu a Rhys ap Gruffudd 

 Jak jsme si uvedli již výše, waleští vladaři v praxi využívali převážně titulu tywysog 

a brenin. Přestože se tyto názvy pak dále překládaly jak kníže a král, jedná se o překlad nepřesný 

a v zásadě i neodpovídající, jelikož nutně nezastávali titulárně analogickou pozici 

v hierarchických systémech Evropy. Ve 12. století se však tento fakt měl změnit a waleští 

panovníci ohrožovaní expanzivní politikou sousedních Normanů se museli nutně přizpůsobit. 

Toto období bylo v 19. století často zveličováno historiky jako doba waleského národního 

pnutí, každopádně jak si dále ukážeme, Walesané si určitého podrobení byli vědomi a zaleželo 

tedy pouze na tom, jakou podobu dané podrobení mělo mít. 

 Zdaleka ne jediným waleským panovníkem, který se ve 12. století musel potýkat 

s Normany, byl Owain Gwynedd (1137-1170). Owain, zvaný také Veliký, nastoupil na trůn 

v Gwyneddu v období, kdy v Anglii probíhala občanská válka mezi Štěpánem z Blois 

a Jindřichem Plantagenetem a kdy Wales nebyl centrem zájmu. Svoji vládu tak rozšířil 
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o severní část Powys, ve které vládl Madog ap Maredudd a dále na východ až téměř 

k Chesteru.67 Po nástupu Jindřicha II. Plantageneta se ovšem situace změnila. Roku 1157 

Jindřich vedl invazi do Walesu, při které mu asistoval Madog z Powysu, a Owain se musel 

vzdát. Ve Woodstocku složil Jindřichovi hold a na oplátku mu zůstalo udělené území. Když ale 

Jindřich nadále naléhal na waleské panovníky, v roce 1163 vytvořil Gwynedd alianci s Rhysem 

ap Gruffudem z Deheubarthu a plánoval odporovat anglickému tlaku. Jindřich II. byl aliancí 

roku 1165 poražen a Walesané tak anglickou hrozbu na určitou dobu odvrátili.68 

 Zvláštností, kterou můžeme u Owaina sledovat, je titulární oslovování. V Brut y 

Tywysigion je jeho titulem tywysog, v moderním překladu kníže. Tento titul však také může 

znamenat jednoduše šlechtic, a jelikož waleská nobilita nebyla rozdělována tituly a podtituly, 

lze těžko určit nějaký vypovídající ekvivalent. V tomto směru by nám moha být nápomocna 

Owainova latinsky psaná korespondence, ovšem ta situaci ještě dále komplikuje. Dochovaných 

dopisů není mnoho, každopádně v téměř každém z nich je Owain titulován jako „Král Walesu“ 

(rex Wallie/Walliarum), a to ať v titulatuře, či adrese. Jeden z dopisu však výrazně vybočuje. 

Jedná se o dopis Owaina Ludvíkovi VII. Kapetovi, ve kterém se na začátku tituluje jako „kníže 

Waleský“ (Walliearum princeps) a dokonce mu v něm nabízí, že králi složí lenní slib.69 Tímto 

titulem měl dát najevo svoji úplnou nezávislost na anglickém králi, a naopak nadřazenost nad 

menšími waleskými celky. Dopis tak byl Prycem datován až po roce 1165, kdy Owain řešil 

s Thomasem Becketem jmenování biskupa v Bangoru.70 Becket následně v dopisech také žádal 

papeže Alexandra III., aby Owainův „samozvaný titul“ uznal. Zvláštní pak také je, proč sám ve 

svém titulu využíval pojem Wales, který nijak nevychází z domorodého označení pro obyvatele 

a území, kterému měl vládnout. Jedním z důvodů může například být, že se jednoduše chtěl 

přizpůsobit anglo-normanskému názvu, který byl pravděpodobně známějším a pro cizince i 

lépe pochopitelný. Druhým pak, že tím navázal na anglosaské označení pro Brity a tím se tak 

naopak proti anglo-normanskému latinismu vymezil.71 

 
67 DAVIES, John, A History of Wales, 126-127. 
68 WARREN, W. L. Henry II. Los Angeles: University of California Press, 1973, 161-169. 
69 Owain Gwynedd byl pravděpodobně první Waleský vladař, který se snažil vytvořit pevnější vazby na 

kontinentální Evropu. Do té doby se waleská diplomacie soustředila převážně na Anglii, Irsko a irské Seveřany. 

Pro hlubší analýzu Owanových vztahů s Ludvíkem VII. viz PRYCE, Huw, Owain Gwynedd and Louis VII.: The 

Franco-Welsh Diplomacy of the First Prince of Wales IN: Welsh History Review, vol. 19. nos. 1, Cardiff: 

University of Wales Press, 1998, 1-28. 
70 The Acts of Welsh Rulers, 1120-1283, ed. by PRYCE Huw, Cardiff: University of Wales Press, 2010, 322-329. 
71 MALONE, Patricia, „Se Principem Nominat:“ Rhetorical Self-Fashioning adn Epistolary Style in the Letters 

of Owain Gwynedd IN: Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium, vol. 28, Cambridge: DCLL of Harvard 

University, 2008, 169-184. 
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 Powys vydrželo nezávislým celkem pouze po tři generace – od Bleddyna ap Cynfyna 

(1063) po jeho vnuka Madoga ap Maredduda (1160). Je pochopitelné, že jediný způsob, jak si 

udržet nezávislost na agresivním Gwyneddu, bylo najít si spojence. Ani Deheubarth nebyl nijak 

tradiční přítel Powysu a sám zastával ve 12. století relativně expanzivní politiku, proto se 

spojenci stali logicky angličtí lordi a Jindřich II., kterým ve Walesu pomoc od místních obyvatel 

přišla strategicky výhodná. Ani ta však nezajistila Jindřichovi vítězství, a naopak vedla k další 

jizvě na powysanské cti. Madogova relativně nečekaná smrt totiž způsobila rozpad říše Powys 

na dvě části – Powys Fadog a Powys Wenwynwyn, a tedy k další decentralizaci tohoto 

waleského hegemonu. 

Zcela rozdílný přístup k anglické koruně lze sledovat u Rhyse ap Gruffudda (1155-

1197). „Lord Rhys“, jak je následně známý v pozdějších kronikách a básních, po porážce 

Jindřicha II. zažíval vrchol své vlády. Poté, co v roce 1170 zemřel Owain Gwynedd a Powys 

se rozdělil, neměl Rhys ve Walesu z pohledu autority konkurenci. I on, stejně jako Owain, 

v roce 1163 složil Jindřichovi II. vazalský slib, ovšem na rozdíl od Owaina se s tímto faktem 

plně sžil a s anglickou korunou spolupracoval. V roce 1172 jej Jindřich jmenoval správcem 

jižního Walesu a Rhys pravidelně anglické koruně vzdával hold. Zvláštností však zůstává, že o 

těchto lenních vazbách mezi waleskými pány a anglickým králem nejsou žádné zmínky ve 

waleských pramenech a objevují se pouze v pramenech anglických.72 Každopádně Rhys 

následně využíval stejných pravomocí, jako kdyby byl waleským knížetem. Stal se dominantní 

postavou mezi waleskými vladaři a svůj vliv upevňoval sňatky a vojenskou silou. Území byl 

schopný dobře bránit a kontrolovat díky výstavbě hradů, které se nakonec staly prvními 

prameně dochovanými pevnostmi stavěné Walesany na tomto území.73 Podobně jako Hywel 

Dobrý, ani Rhys však neměl žádné unifikační snahy. Zatímco Owain oficiálním užíváním titulu 

knížete waleského vytvářel legitimní dojem dominantního panovníka, Rhys se jim v praxi 

skutečně stal i bez kulturně-právních nároků, či vojenských výbojů na území sousedních celků. 

Využil doby, kdy ve Walesu nebylo větší autority než jeho, a mír si zajistil za cenu spolupráce 

s Anglií. 

 

 
72 RODERICK, A.J. The Feudal Relations Between the English Crown and the Welsh Princes IN: History, New 

Series, vol. 37, No. 131, New Jersey: Wiley, 1952, 201-206. 
73 TURVEY, Roger, The Defences of Twelfth-Century Deheubarth and the Castle Strategy of the Lord Rhys IN: 

Archeologia Cambrensis, vol. 144, Published by Cambrian Archaeological Association, 1995, 105-123.  



27 
 

1.3.1.3. Llywelyn Veliký jako feudální panovník  

 Vrcholu centralizačních snah ve Walesu dosáhl až Llywelyn Veliký (1195-1240) 

z Gwyneddu. Na rozdíl od svých předchůdců Rhodriho a Owaina se netituloval jako vládce 

celého národa, ale pouze jako „kníže severního Walesu“ (Princeps Northwallie),74 přesto 

ambice, které z tohoto titulu vycházely, byly obdobné jako u Llywelynových předchůdců. 

Inspirovat se ale nechal spíše Rhysem z Deheubarthu než agresivní „protianglickou“ politikou 

svých předků. Pochopil, že Anglie oplývá silou, kterou je sice možno porazit, rozhodně ne ale 

trvale odvrátit. Za pomocí manželských vazeb vytvořil síť, kterou kontroloval waleské území, 

a zároveň udržoval vztahy s anglickými lordy a korunou. Sám se oženil s dcerou Jana 

Bezzemka Joanou a jejich děti se pak staly manžely a manželkami pánů z pohraničí.75 

 Svoji pozici neposiloval pouze manželskými vazbami, ale také svojí „legitimní pozicí“. 

Jak jsme si ukázali, gwyneddský vladař v dějinách středověkého Walesu vytvořil titulovanou 

pozici „vládce Walesu“, která přestože nebyla vždy v praxi uplatňována, byla mnohdy 

aplikována alespoň legálně. V postavě Llywelyna Velikého se praktický i legální faktor spojily 

a vytvořily kontinuitu, která mohla být solidním základem pro systémovou změnu. Jeho ambicí 

bylo spojit celý domorodý Wales pod vládu severowaleského knížete a tím jeho vládu 

centralizovat. Zároveň potřeboval pro Wales získat samostatnost a co nejvíce omezit anglický 

vliv. Zvolil proto metodu, která se může jevit jako kontraproduktivní, ale v zásadě jí svého cíle 

dosáhl – rozhodl se Janu Bezzemkovi složit lenní slib. Za to získal naprostou autonomii nad 

ovládaným územím, kde směl panovat dle waleského práva.76 Anglický král jistě neměl v plánu 

dohodu udržovat dlouhodobě a v roce 1211 začal s Llywelynem válčit. Waleská šlechta knížeti 

nezůstala loajální a Llywelyn musel přijmout podmínky následného soužití; krom placení 

tributu a slibu bezmezné pomoci Janovi v nouzi musel uznat, že pokud nebude mít legitimního 

dědice s Joanou, všechna půda propadne anglické koruně.77 Poslední z podmínek byla 

stěžejním v pozdějším konfliktu mezi Anglii a legitimním nástupem Llywelyna ap Gruffudda 

na gwyneddský trůn.78 

  Během první baronské války se Janova pozice výrazně oslabila a Wales se tak jako 

mnohokrát v historii díky nestabilní pozici východního souseda opět mohl vyzvednout na 

 
74 Viz příslušná korespondence v The Acts of Welsh Rulers, 1120-1283. 
75 RODERICK, A. J. Marriage and Politics in Wales, 1066-1282 IN: Welsh Hisotry Review, vol. 4, nos. 1, 

Cardiff: University of Wales Press, 1968, 16-18. 
76 The Acts of Welsh Rulers, 1120-1283, 371-374. 
77 DAVIES, R. R. The Age of Conquest, 241, 295. 
78 Viz níže. 
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vrchol. Llywelyn podobně jako Owain Gwynedd začal navazovat diplomatické vztahy 

s Francii, již tradičním nepřítelem Anglie.79 Dobyl zpět rozsáhlá území Walesu a definoval se 

jako nezávislý panovník. Jako první ze všech waleských panovníků také začal vymáhat lenní 

sliby po ostatních waleských vladařích. Slib poslušnosti mu složil jak Deheubarth, tak celý 

Powys. Proto Powys Gwenwynwyn poté, co v roce 1216 tento slib porušil, celý propadl 

Llywelynovi.80 Tímto byla nenávist Powysanů vůči vládcům Gwyneddu zpečetěna. 

 Llywelyn měl v tento moment prakticky úplnou moc nad většinou Walesu, nechal 

sepisovat zákoníky, které podpíraly myšlenku jednotné vlády pod waleským právem, vytvořil 

královský dvůr, vymáhal po ostatních waleských pánech lenní sliby, ovšem hlavně získal větší 

dohled nad tím nejpodstatnějším pro každého svobodného Walesana – půdou. V právních 

textech se následně začala objevovat myšlenka, že „žádná půda by neměla být bez krále (prince, 

či panovníka)“,81 a tak minimálně v severním Walesu měl kníže dohlížet nad spory ohledně 

půdy, mít konečné slovo, pokud se jednalo o její nákup, a hlavně měl pravomoc odejmout půdu, 

pokud její majitel neplnil vůči němu své povinnosti.82 Ovládal tak veškeré předpoklady pro to 

stát se feudálním pánem Walesu, a přesto k tomu legálně nedošlo. Po nástupu Jindřicha III. na 

trůn (tehdy teprve devítiletého) Llywelyn podepsal tzv. worcesterskou dohodu (Treaty of 

Worcester), ve které mu sice byla přiznána všechna dobytá půda (včetně mnoha anglických 

držav, které byly až do dobytí součástí Marchia Wallia), ale zároveň se musel vzdát práva na 

vymáhání lenních slibů na waleských pánech. Ti měli následně vzdát hold přímo anglické 

koruně, stejně jako severowaleský kníže. Jeho pravomoci na území Walesu se tak radikálně 

zmenšily a v praxi nedosahovaly ani úrovně, kterých se mohl domáhat Lord Rhys jako leník 

Jindřicha II.83  

To nás logicky přivádí k otázce: Proč se Llywelyn vzdal moci nad téměř celým Walesem 

ve prospěch anglického krále a stal se namísto toho jeho obyčejným vazalem? Llywelyn ap 

Iorwerth i přes lenní slib byl praktickým vládcem Walesu, minimálně společensky uznávanou 

autoritou. Zároveň si musel uvědomovat kulturně právní aspekt věci. Waleské právo bylo stále 

postaveno na zvykovém a kmenovém uspořádání. Ani Llywelynovi se nepodařilo reformovat 

dědičný systém a zamezit dědičnosti mezi legitimními a nelegitimními dědici rovným dílem. 

 
79 The Acts of Welsh Rulers, 1120-1283, 392-393. 
80 DAVIES, John, A History of Wales, 137-138. 
81 Davies odkazuje v tomto ohledu na MS Peniarth 30 známý jako Llyfr Colan, tedy na jeden z venedotských 

zákoníků sepsaný během Iorwerthovy redakce. 
82 DAVIES, R. R. Age of Conquest, 259-260. 
83 CARPENTER, David, The Struggle for Mastery, 1066-1284, London: Penguin Books, 2003, 321-322. 
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Politická situace roztříštěného Walesu se tak téměř ze dne na den mohla v určitých regionech 

radikálně změnit. Llywelyn si svými boji jistě udělal mezi Walesany mnoho nepřátel, a přestože 

po nich v první etapě vymáhal lenní sliby, otázkou zůstává, jak dlouho by je byli schopni 

dodržet (viz Llywelyn ap Iorwerth a Powys Gwenwynwyn), přihlédneme-li k tomu, že se 

zároveň jednalo o novotu v právním systému, který jim do této doby zajišťoval solidní 

individualitu. Anglie se po první baronské válce stále zmítala v nepokojích a vládla regentská 

vláda. Po roce 1218 se Llywelyn stal jedním z opatrovníků malého Jindřicha III. a přes svoji 

manželku Joan měl přístup k anglickému dvoru.84 Intervence ze strany Anglie pak eliminoval 

ještě manželskými svazky svých potomků s pány z Marky. V roce 1230 byl Anglií uznán jako 

„kníže z Aberffrawu a lord ze Snowdonu“. Z tohoto titulu si zajistil přednostní postavení mezi 

Walesany, ale zároveň akceptoval svoji pozici v anglickém lenním systému.85 Největší 

nebezpečí rozpadu „centralizovaného Walesu“ na začátku 13. století nebyla tak ani Anglie, 

jakož spíše samy Walesané, kteří rozhodně nepociťovali žádné jednotné národní, ani politické 

vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
84 POWICKE, Maurice, The Thirteenth Century, 1216-1307, Oxford: Oxford University Press, 1991, 391, 393. 
85 LLOYD, J.E. A History of Wales from the Earliest Times, vol. II. London: Longmans, Green, 1912, 682. 
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2. Anglie a Marchia Wallia 

 Vrcholně středověká Anglie v takřka pravidelných intervalech procházela krizemi 

vnitřního nebo zahraničního charakteru. Například vezmeme-li v úvahu normanskou invazi na 

Ostrovy v roce 1066 a s tím svázanou změnu kulturního a politického prostředí, tzv. období 

anarchie mezi lety 1135-1153, dvě baronské války, či například spory s Francií o anglické 

državy na kontinentě nebo skotská válka o nezávislost. V tomto období však Anglie zároveň 

stihla vypracovat neuvěřitelný administrativní systém, který se stal solidním základem pro 

následné budování nejen raně moderního státu, ale i pro budování parlamentní demokracie 

v následné době. Politický a kulturně-právní vývoj byl tedy od waleského diametrálně odlišný 

a zároveň mnohem efektivnější, což logicky vedlo k určité inspiraci waleského způsobu života 

‚anglickými trendy‘. Jistě i v Anglii došlo k inspiraci waleskou kulturou, přestože jistě ne tak 

zásadní, jako tomu bylo v opačném směru. Waleská mytologie, úzce spjatá s pořímskou 

Británií, plnila Angličanům určitou propagandistickou funkci. Král Artuš nebyl pouze vzorem 

ideálního rytíře a s tím spojených morálních hodnot, ovšem byl také králem Británie. Tuto 

funkci ve vrcholném středověku chtěla plnit Anglie, která měla ve své době silný vliv na celých 

Britských ostrovech. Ceremoniálních obřadů spojených s mytickým Artušem pak dále využíval 

například Eduard I., který se sám stavěl do pozice arbitra politické situace v Irsku, Skotsku a 

Walesu.86 

 Představu o jednotném a svébytném celku Wales, krom výše zmíněných právních, 

politických, či „národně identifikačních“ aspektech, může také vyvracet historicko-geografický 

aspekt: Po normanské invazi na Britské ostrovy došlo k rozdělení území na dvě části – waleskou 

a tzv. Waleskou marku. Mezi těmito dvěma částmi nikdy nebyla pevně daná hranice a její 

podoba se v historickém kontextu pravidelně měnila. Přestože se první známky existence 

Marky dají datovat do období někdy kolem roku 1081, skutečný název se objevuje až později 

za vlády Jindřicha II. a pravidelně využívané pojmenování až během 13. století. V klasické 

latině se pojem marchia v zásadě nepoužívá, proto lze odvozovat původ slova spíše od 

anglosaského mearc (hranice).87 V názvu, který očividně vznikl z popudu Anglo-Normanů a 

nikoliv Walesanů, lze v podstatě sledovat jistou analogii se samotnou Normandií, respektive 

jejím pohraničím. Normanská identita se odlišovala od identity francké, ovšem v 11. století již 

 
86 Viz. LOOMIS, R. S. Edward I., Arthurian Enthusiast IN: Speculum, vol. 28. no. 1, Chicago: University of 

Chicago Press, 1953, 114-127. 
87 MANN, Kevin, The March of Wales: A Question of Terminology IN: Welsh History Review, vol. 18, nos. 1, 

Cardiff: University of Wales Press, 1996, 4-12. 
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byla Normandie kulturně asimilována a mezi ní a Francií tak pohraničí bylo dáno převážně 

z politických důvodů.88 To se u soužití mezi Anglosasy (tedy i následně Normany) a Walesany 

v žádném případě tvrdit nedá. Důvody samozřejmě byly pragmatické, ale zároveň i kulturní 

(jak jsme si výše ukázali). Jistě však došlo k inspiraci v otázce hraničního zabezpečení. 

 Jak si dále ukážeme, výkonná moc v Marce se v žádném případě nerovná výkonné moci 

samotné anglické koruny. Z toho lze usoudit, že u vztahů mezi Walesany a Angličany je potřeba 

rozlišovat, zda se jedná o vztahy Walesu s anglickou korunou, či o vztahy Walesu s ‚pány 

z Marky‘. Zároveň by byla mylná představa, že mezi Walesany a Angličany panovala pouze 

vzájemná nevraživost. Je pravda, že mezi Pura Wallia a Marchia Wallia docházelo k častým 

(možná by se mohlo zdát až permanentním) konfliktům, ovšem zároveň také k nemilitárním 

kontaktům, které zajišťovaly mírovou sounáležitost. Stejně tak Walesané žijící v Marce neměli 

přílišný důvod k revoltám a ve finále byli poslušnými poddanými ve vojenských taženích a 

ekonomickými partnery. 

 

2.1. Král a feudum po roce 1066 

 V otázce skutečného dopadu Vilémova dobytí Anglie a jeho následné právní reformy 

země, dochází mezi badateli k rozporům. Můžeme si být ovšem jistí jednou věcí – Vilém se 

stal úplným majitelem anglické půdy a následně její část přerozdělil mezi své věrné, kteří mu 

byli nápomocní v invazi na Ostrovy. Díky tomu došlo k posílení funkce krále, který se stal 

majitelem a arbitrem celé země. Zároveň měl legislativní moc, kterou vykonával za podpory 

královského dvora složeného z nejbližších druhů. Ti mu skládali vazalský slib, s největší 

pravděpodobností navázaným na darovanou půdu a dvorskou funkci. Následně pak mohli dále 

dělit svoji půdu mezi další vazaly, kteří opět za slib poslušnosti (nejčastěji ve smyslu vojenské) 

se stávali svobodnými vlastníky půdy. Tomuto systému se říká subfeudace a jedná se o 

esenciální prvek evropského feudálního systému.89 

Problémem v diskurzu ohledně anglického feudalismu ovšem ani není tak fakt, že se 

jedná o „pyramidovou“ podobu společnosti, ovšem systém jednotlivých vazeb mezi vazaly 

a lenními pány. Je známo, že ve středověku existovalo více druhů vazalských slibů, a že ne za 

každý byla udělována půda nebo nějaký druh daru. Pokud tomu opravdu tak bylo, pak je 

 
88 LIEBERMAN, Max, The Medieval ‚Marches‘ of Normandy and Wales IN: The English Historical Review, 

vol. 125, no. 517, Oxford: Oxford University Press, 2010, 1362-1363. 
89 HUDSON, John, The Oxford History of Laws of England, 971-1216, Oxford: Oxford University Press, 2012, 

255-266. 
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otázkou, jak moc vlastně normanská invaze změnila společenské vazby mezi jednotlivci od 

bývalé anglosaské podoby, ve které daná forma „pevného feudalismu“ a subfeudace není nijak 

doložená.90 Máme důkazy, že až za vlády Jindřicha I. došlo k užšímu spojení mezi držením 

půdy a lenním slibem a že pokud nebyl slib složen, tak mohlo dojít i ke konfiskaci půdy ze 

strany lenního pána.91 Je otázkou, jak moc se jednalo o anglický fenoménem (potažmo 

inspirovaný kontinentálním prostředím) a jak na něj reagovaly sousedící Wales a Skotsko. Ty 

si jistě lenní sliby s vlastněním půdy nemusely nutně spojovat tak jako Angličané, kteří mohli 

na základě interní zkušenosti podobný systém uplatňovat i na svých lenících za hranicemi svého 

území. Důkazem tohoto „vzájemného nepochopení“ by nám mohly být nejenom výše zmíněné 

spory mezi Walesany a anglickými králi (kteří si podle žádných zdrojů nedělali až do období 

po roce 1247 přímý nárok na waleskou půdu), ale také například spor Eduarda I. se Skotskem 

kolem roku 1290 během tzv. Velkého případu (The Great Cause).92  

 Anglický král měl tedy stabilní pozici podepřenou církví a s širokými pravomocemi, 

díky kterým mohl kontrolovat celé království. K zásadnímu zlomu však dochází v roce 1215 

po sepsání Magny Charty Libertatum, kdy se pravomoci krále částečně omezily, a naopak 

posílila šlechta, potažmo administrativní aparát. Paradoxně to ale neznamenalo úpadek anglické 

koruny, a i přes nestabilní situaci v zemi za vlády Jindřicha III. Charta napomohla k podpoře 

krále jako vladaře ve 13. století.93 Samozřejmě že k ratifikováním nových podob byl král vždy 

šlechtou „donucen“, zároveň tím ale mohl prosadit své zájmy, které legálně obrnil proti 

eventuálnímu nesouhlasu (jako to například udělal Eduard I. v roce 1297).94  

 

 
90 REYNOLDS, Susan, Fiefs and Vassals, 342-343. 
91 HUDSON, John, Land, Law and Lordship in Anglo-Norman England, Oxford: Oxford University Press, 1997, 
16-21. 
92 Eduard, jako feudální vládce nad Skotskem, se měl stát soudcem v otázce sporného nástupnictví na Skotský 

trůn. Zatímco Skoti žádali jeho pomoc jako pouhého arbitra, Eduard se z pozice feudálního pána rozhodl 

s osobních zájmů dosadit na trůn Johna Balliola a donutil ho složit mu lenní slib. Tato skutečnost následně vedla 

ke Skotské válce o nezávislost. BARROW, G. W. S. Robert Bruce and the Community of the Realm of Scotland, 

Los Angeles: University of California Press, 1965, 66-73. 
93 Přestože vznikla představa, že za vítězstvím v druhé baronské válce stojí převážně Eduard jako Jindřichův 

dědic, mělo by být bráno v úvahu, že bez podpory dříve vzbouřených šlechticů by vítězství Eduard sám 

pravděpodobně nedosáhl. Simon de Montfort svým spojenectvím s Llywelynem ap Gruffuddem a nepříliš 

schopným způsobem „vládnutí“ proti sobě poštval Rogera Mortimera, hraběte z Herefordu a Gilberta de Clare, 

hraběte z Gloucesteru. Ti následně pomohli Eduardovi vyhrát válku a hrabství se stala za jeho vlády nejbližšími 

partnery koruny. PRESTWITCH, Michael, Edward I. New Haven: Yale University Press, 1997, 47-49.  
94 Pro hlubší analýzu verze z roku 1297 viz REYNOLD, Susan, Magna Carta 1297 and the Legal Use of 

Literacy IN: Historical Research, vol. 62, issue 149, Oxford: Oxford University Press, 1989, 233-244. 
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2.2. „Páni z pohraničí“ a Waleská Marka 

 Normané si z historické zkušenosti anglosaských předchůdců byli vědomi nebezpečí 

v podobě nájezdných Walesanů přicházejících ze západu. Již za vlády polonormanského krále 

Eduarda Vyznavače byli Normané pozváni, aby střežili hranici proti Gruffuddovi ap 

Llywelynovi. Ke skutečnému rozkvětu Marky ovšem dochází až za vlády Viléma Dobyvatele 

a jeho syna Viléma II. Rufuse. V období mezi lety 1069-1100 po správních reformách Viléma 

I. došlo k upevnění pozic nově vzniklých hrabství ve waleském pohraničí a k několika vpádům 

Normanů do Walesu. Mezi nejdůležitější „ochránce hranic“ zprvu patřila hrabata 

z následujících rodů: Mortimer, Braoes, Clifford, Lacy a Monmouth; každopádně v průběhu 

doby se rody v pohraničí logicky měnily. Nejdůležitější hrabství však prakticky zůstala od 

počátku až do pozdního středověku, a to: Hereford, Shrewsbury, Chester, a dále menší 

Wigimore, či v pozdější době Gloucester a Worcester.95 

 Specifikem, od kterého se následné odráží celý charakter Marky, je fakt, že invaze 

Walesu nebyla primárně vedena anglickým králem, nýbrž pohraničními hrabaty, která toužila 

dále rozšířit svoje nově nabytá území. Vilém I. nebyl schopný otázku Walesu příliš řešit, jelikož 

jeho pozornost byla soustředěna na problémy v Normandii, zároveň by ale nebylo správné si 

myslet, že král waleskou hrozbu zcela ignoroval. Mezi jeho ambice spadalo i znovuobnovení 

nároku na Wales, který se snažili uplatňovat jeho anglosaští předchůdci, a který nikdy neměl 

dlouhého trvání.96 Jemu a pohraničním hrabatům pak napomohla chaotická situace, která stále 

zuřila ve Walesu po smrti Gruffudda ap Llywelyna a hrabata se tak „s požehnáním krále“ mohla 

dát na vojenské tažení. Hugh d’Avranches z Chesteru vedl invazi ze severu a zabral část 

severního Powysu a téměř celou část západního Gwyneddu. Roger de Montgomery ze 

Shrewsbury prošel takřka skrz celý Wales přes Cedewain, Arwystli, Ceredigion až do 

Pembroku, čímž získal vládu nad územím, kde sídlilo Saint David’s, tradičního sídlo waleské 

církve. William FitzOsbern, hrabě z Herefordu pak ukončil existenci království Gwent a zabral 

Brecon. Mortimer, Lacy a Ballon pak dále po menších částích získali nadvládu nad 

jihovýchodní částí Walesu.97 Po celém dobytém Walesu se začalo následně s výstavbou hradů, 

 
95 V průběhu doby docházelo k dělení či naopak k fúzím území a stejně tak ke změnám vládnoucích rodů na 

daných území, proto by bylo nepřesné shrnovat jaký rod k jakému území primárně patřil. Jedná se tedy o 

rámcové shrnutí, které nám následně pomůže lépe se orientovat v historických událostech. BROCK, W. Holden, 

The Making of the Middle March of Wales, 1066-1250 IN: Welsh History Review, vol. 20, nos. 2, Cardiff: 

University of Wales Press, 2000, 207-214. 
96 Viz kapitola The Defence of Anglo-Norman Kingdom IN: DOUGLAS, David, Charles, William the 

Conqueror: The Norman Impact Upon England, Los Angeles: University of California Press, 1966. 
97 DAVIES, John, A History of Wales, 102-109. 
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které měly za úkol udržet území pod normanskou kontrolou. Zbytek nedobytého území tak byl 

v bezvýchodné situaci, a přesto zůstal v rukách Walesanů. V tomto směru sehrály svoji roli 

geografické podmínky a rozdělení země. Ve Walesu tak nemohlo dojít k žádné bitvě typu 

Hastings, kdy by byl osud země po několika hodinách zpečetěn. Guerillová válka, útoky ze 

zálohy a čas byly nakonec faktory, díky kterým Walesané ubránili své državy.98  Přestože na 

počátku byla v rukou Normanů takřka polovina celé země, je potřeba si uvědomit, že tomu tak 

nebylo po celou dobu existence Waleské marky. Za Owaina Gwynedda, Rhyse ap Gruffuda i 

Llywelyna Iorwertha došlo k zásadnímu omezení vlivu anglických lordů na waleském území a 

na začátku 13. století jím patřil pouhý zlomek v podobě jižního pobřeží. 

 Vláda Llywelyna ap Iorwertha byla pro pány Marky zcela zničující. Krom 

Pembrokeshiru, Goweru, Glamorganu a Breconu patřilo celé území Walesu severowaleskému 

knížeti. I přes mírové uspořádání dané worcesterskou dohodou a manželskými vazbami jeho 

potomků s pány z Marky nebyl zajištěn úplný klid zbraní. Nejpevnější vztah měl Llywelyn 

s Chesterem, který od roku 1207 patřil Janu zvanému Skot, ten však byl spíše světlou výjimkou. 

Severowaleský kníže ještě před rokem 1218 ukázal, že je schopný bez problému dobývat hrady 

jako Shrewbury; proto když napadl Pembroke, byla situace vyřešena raději finanční 

kompenzací a mírem mezi Williamem Marshalem a Llywelynem, jejichž vztah byl odjakživa 

nepřátelský. Tato smírčí metoda však neměla dlouhého trvání a Llywelyn ve svých taženích 

pokračoval až takřka do své smrti v roce 1240. Jeho pozice byla z pohledu pohraničních pánů 

naprosto neotřesitelná.99 Královská moc v raných letech 13. století byla v totožné pozici, jako 

pánů Marky vezmeme-li si, že Jindřich III. byl dítě, potažmo mladíček, a zemi vedla tak 

regentská vláda složená z anglických lordů (v mnoha případech z pohraničí) a částečně 

Llywelyna ap Iorwertha. Anglie se tak v první polovině 13. století nacházela v otázce Walesu 

v patové situaci. 

 

2.3. Právní zřízení Marky 

 Území Walesu pod správou anglických lordů z pohraničí nebylo pod waleským ani 

anglickým právem, nýbrž svébytným „právem Marky“. Tak je zakotveno v Magna Charta 

 
98 CARPENTER, David, Struggle for Mastery, 106-114. 
99 LLOYD, J. E. A History of Wales, vol. II. 658-673. 
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v §56.100 Tato formule nebyla do Charty zakomponována pouze z tlaku anglických baronů, ale 

také z popudu Llywelyna ap Iorwertha podílejícím se na revoltě proti Janu Bezzemkovi 

například invazí do Shrewsbury.101 Rozdělení pak dále deklaruje, že mezi Anglií a územím 

spravovaným pohraničními lordy bylo od sebe právně odděleno, a tedy že se koruna zříká 

výhod plynoucích z vlastnění místní půdy. Území Marky tak bylo pod úplnou vládou lordů, 

kteří v tento moment měli ve Walesu takřka královské pravomoci. 

 Nejsou nám dochovány žádné právní kodexy, či soupisy norem, které by přesně 

definovaly podstatu práva Marky a mapovaly tak alespoň jeho přibližnou aplikaci. Nemůžeme 

si tedy dokonce ani být úplně jistí, zda nějaký takový zákoník existoval. Máme dochováno 

několik individuálních nařízení lordů ze 14. století a zmínky v administrativních záznamech 

středověké Anglie.102 Anglický král neměl na území Marky takřka žádnou výkonnou moc, 

stejně tak tedy ani nařízení, která platila pro území Anglie (Common law). Veškerou 

administrativu včetně soudních dvorů tedy zajišťovali sami páni z pohraničí. Logicky tedy 

museli mít archivované záznamy týkající se spravovaného území, jakési ekvivalenty anglických 

writs, bohužel se nám ale žádné takové nedochovaly.103 Až Jindřich II. po mírových dohodách 

s Rhysem ap Gruffuddem a invazí do Irska v roce 1171 nechal jmenovat několik královských 

správců z jižního Walesu. Jeho silné diplomatické vztahy s Rhysem měly vytvořit vazbu mezi 

Markou a Deheubarthem, zároveň tím upevnil představu královské moci v pohraničí a dal 

pohraničním hrabstvím (hlavně Herefordu) najevo, že i v Marce bude fungovat královský 

dohled. Jednalo se ovšem o krátkodobou záležitost, vezme-li se v úvahu podepsání Magny 

Charty v roce 1215.104 

 Mapovat tak celkovou podstatu práva Marky je obtížné a definovat by jej bylo z principu 

zavádějící. V zásadě však můžeme tvrdit, že se jednalo o jakousi kombinaci mezi anglickým a 

waleským právem.105 To už je sama o sobě věc, která musela společnost zásadně polarizovat. 

Podle Domesday Book žilo mnoho Walesanů i za Offovým valem, které stále stejně jako državy 

 
100 „…Anglické právo bude rozhodovat o državách v Anglii, waleské právo o těch ve Walesu a o državách 

v Marce právo Marky…“ Charters of Liberties, Articuli Magne Carte Libertatum sub Sigillo Regis Johannis IN: 

Statutes of the Realm, vol. I., London: Dawson of Pall Mall, 1963, 8. 
101 DAVIES, John, A History of Wales, 137. 
102 DAVIES, R. R. The Law of March IN: Welsh History Review vol. 5, nos. 1, Cardiff: University of Wales 

Press, 1970, 4-5. 
103 WATKIN, T. G. Legal History of Wales, 86. 
104 HOLDEN, Brock, Lords of the Central Marches: English Aristocracy and Frontier Society, 1087-1265, 

Oxford: Oxford University Press, 2008, 159-165. 
105 Například správní systém na území Walesu byl stále dělen na commoty a cantrefy. V otázce trestního práva 

ovšem docházelo k rozporům, jakého práva využít. U menších sporů bylo aplikováno waleské právo, ovšem u 

těžkých právních přečinech (vražda, znásilnění,…) byl vydán rozsudek dle anglo-normanského práva. 
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na jihu spadalo pod právo Marky. Zároveň ale bylo separováno od anglického obyvatelstva a 

s největší pravděpodobností s ní bylo zacházeno s podřadnou úctou. V praxi pak často Walesani 

zastávali funkci pracovní síly pro usedlé Angličany. Na druhou stranu se zde také objevovali 

svobodní lidé s nárokem na dědičnou půdu. Tehdy docházelo k vzájemným střetům a diskusi, 

jakým právem by měla daná kauza být souzena.106 Systém se může jevit chaotický, každopádně 

byloo potřeba vyjít vstříc waleskému obyvatelstvu, které tradičně zastávalo zvykové právo a 

zároveň Angličanům nárokujícím si dobytou půdu. 

Pochopitelně vznikalo mezi oběma stranami k napětí přiživované ještě nájezdy 

přicházejícími od waleských hranic, na což Angličané reagovali zbudováním militárního 

systému, který měl silou podpírat jejich územní nárok. K tomu měly sloužit zbudované hrady 

(hlavně ve 12. a 13. století) nejenom jako strategické državy, ale zároveň symboly. Poté co 

došlo k mocenskému upevnění, nastupovaly diplomatické vztahy a snaha o mírové řešení 

konfliktů – pokud již došlo k vojenským konfliktům, tak se jednalo o výměnách rukojmí, či 

finančních kompenzacích a v ideálních případech manželskými vazbami. Rozhodně však 

nedocházelo k polevování v otázce bezpečnosti, která stále byla hlavní politickou agendou pánů 

z pohraničí.107 

 

2.4. Vliv baronských válek  

 Přestože se situace ve Walesu pro lordy nevyvíjela dobře, vzhledem k politickým 

změnám ve 13. století stále posilovali svůj vliv doma v Anglii. Jan I. během první baronské 

vlády utrpěl porážku a jeho syn Jindřich III. byl nucen znovuobnovit v roce 1217 Magnu 

Chartu, každopádně pro korunu se nejednalo o porážku devastující. Svoji pozici si Jindřich 

udržel a bylo tomu tak z velké části kvůli podpoře pánů z Marky ve válce s Robertem 

FitzWalterem spojené s invazí na ostrovy prince Ludvíka Kapeta.108 Krále podporovalo celé 

pohraničí krom Reginalda de Braose, kterého Jan I. již dříve podezříval ze vzpoury a padl v jeho 

nemilost.109 Nejvýznamnějším podporovatelem koruny byl William Marshal, hrabě 

z Pembroku a vítěz bitvy u Lincolnu. V regentské vládě Jindřicha III. pak stál na straně krále, 

 
106 LIEBERMAN, Max, The Medieval March of Wales: The Creation and Perception of a Frontier, 1066-1283, 

Cambridge: Cambridge University Press, 2010, 42-44. 
107 DAVIES, R. R. Age of Conquest, 280-285. 
108 Pro hlubší analýzu události viz MALÝ, Jan, The Invasion of Prince Louis of France to England, 1216-1217 

IN: Prague Papers on History of International Realtions, iss. 2, Praha: Faculty of Arts, Charles University Press, 

2016, 7-22. 
109 Viz HOLDEN, Brock, King John The Braoses, and Celtic Fringe, 1207-1216 IN: Albion: A Quarterly 

Journal Concerned with British Studies, vol. 33, no.1, Cambridge: NACBS, 2001, 1-23. 



37 
 

za což krom jiného získal kontrolu nad Irskem. Po jeho smrti však došlo k ukončení přímé linie 

rozdělení půdy a titulů mezi jiné pány Marky.110 Mortimer, de Lacy a Monmouth pak byli 

vykonavatelem vůle Jana I. a podporovali Marshala v jeho politickém boji proti „rebelujícím“ 

baronům.111 To jistě vytvořilo silné pouto mezi Jindřichem III. a pány z pohraničí a král se tak 

do jisté míry stal nejenom jejich protégé, ale zároveň i dlužníkem. 

  Jindřich III. si tuto skutečnost jistě uvědomoval, a přestože měl za co být lordům 

vděčný, zároveň nechtěl být pouhou figurkou na jejich politické šachovnici. Jeho snaha 

o znovuzískání moci po první baronské válce ve 40. a 50. letech 13. století, kdy Jindřich dosáhl 

dospělosti a zároveň vymřeli prakticky všichni jeho původní regenti, zahrnovala krom Anglie 

také zahraničí. Jan I. zanechal svého syna v nesmírně složité pozici, a i přesto se Jindřichovi do 

určité míry pomohlo stabilizovat jak situaci v Anglii, tak ve Francii. Ani Wales nezůstal mimo 

jeho pozornost. Poté, co zemřel Jan Skot bez potomků a hrabství propadlo koruně, jmenoval 

novým hrabětem Jindřich roku 1254 svého syna Eduarda.112 Tím získal vliv v severním Walesu 

po smrti Llywelyna ap Iorwertha113 a zároveň mezi pány Marky.  

 Ambice Jindřicha III. byly bezbřehé, a přesto ve většině případů nedošly cílenému 

naplnění. Navzdory papeži a Ludvíkovi IX. prosadil svého bratra Richarda jako krále Svaté říše 

římské, nikoliv ovšem jako císaře. Jeho syn Edmund se měl stát králem sicilským, ovšem ani 

to se nestalo. A stejně tak tomu bylo i doma v Anglii, kde upevňování královské pozice nakonec 

vyústilo v další občanskou válku. Většina pohraničních pánů ovšem zůstala věrná králi, a to 

převážně proto, že vůdce baronského povstání Simon de Montfort udržoval spojenectví 

s Llywelynem ap Gruffuddem, největším ohrožením pohraničí od doby Llywelyna Velikého.114 

Po Jindřichově (a hlavně Eduardově) vítězství a porážce Simona de Montfort u Eveshamu 

v roce 1265 pak došlo ke stabilizaci společnosti. Statut z Marlborough (Statute of 

Marlborough) pak fungoval jako mírová smlouva sjednocující korunu a šlechtu.115 Vrcholným 

symbolem pak byla 8. (a tedy i 9.) křížová výprava pod vedením Eduarda, které se účastnili 

nejen páni z pohraničí, ale i bývalí baronští rebelové.116 Vztah mezi pány z pohraničí a korunou 

 
110 CROUCH, David, William Marshal: Knighthood, War and Chivalry, 1147-1219, London: Longman, 2002, 

115-135. 
111 HOLDEN, Brock, Lords of the Central Marches, 188. 
112 STUDD, J.R. The Lord’s Edward Lordship of Chester, 1254-1272 IN: Transaction of the Historic Society of 

Lancashire and Cheshire, vol. 128, Liverpool: Liverpool University Press, 1978, 1-25. 
113 Viz níže. 
114 Viz příslušné pasáže v MADDICOTT, J. R. Simon de Montfort, Cambridge: Cambridge University Press, 

1994. 
115 PRESTWITCH, Michael, Plantagenet England, 121-123. 
116 Jednalo se o výpravu iniciovanou Ludvíkem IX. každopádně ten prakticky okamžitě po příjezdu do Afriky 

zemřel. Hlavní cíl byl Tunis, ale Eduard se hned po smrti francouzského krále rozhodl pro vlastní výpravu. Tato 
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tak během baronských válek posílil. To způsobilo nejenom možnost lepší podpory obrany 

walesko-anglických hranic, ale zároveň také otevřelo dveře koruně (a hlavně pak Eduardovi I.) 

k přímé angažovanosti ve Walesu. Tímto zároveň končí intermezzo začínající neúspěšnou 

waleskou invazí Jindřicha II. a následným konkurenčním bojem pánů Marky a anglického krále 

nad politickou nadřazeností v pohraničí a Walesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
výprava je někdy brána jako součást 8. křížové výpravy, ovšem jinak se jednalo o nezávislou akci následně 

označenou jako 9. křížová výprava. Eduard během ní obléhal Tripolis a vybojoval mnohá vítězství nad 

Mamluky. PRESTWITCH, Michael Edward I., 66-73. 
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3. Prophetia Merlini 

 „Vladař, který by si chtěl podmanit tento národ a vládnout mu pokojně, musí užít 

následného postupu. Musí být odhodlaný v tomto záměru a užít pilné a neustálé pozornosti 

alespoň po jeden rok; nad lidem, který po shromáždění sil nenapadne nepřítele v otevřeném 

boji, ani nečeká na obléhání v hradu, nelze zvítězit po jednom střetu, ale uštvat jej obezřetným 

strpením a trpělivostí. Nechť se jeho síla rozdělí a úplatky a sliby je třeba usilovat o jejich 

vzájemné znepřátelení, věz, že nenávistný a závistivý duch u nich většinou převládne; a na 

podzim, ať nejenom v pohraničí, ale i vně země je silně zabezpečeno pevnostmi, zásobami 

a rodinami nejvěrnějších.“117, napsal kolem roku 1200 Gerald z Walesu. Samozřejmě vycházel 

z historické zkušenosti, hlavně pak z invaze Jindřicha II. do Walesu a následného rozmachu 

waleské moci za Lorda Rhyse. I tak je ale překvapivé, jak moc byl jeho postup vzat k srdci i 

v následných letech za vlády Jindřicha III. a během invazí Eduarda I. Už v 6. století píše mnich 

Gildas o raných Walesanech: „… vždy jsou připraveni složit slib, ale často křivě, přísahat a 

hned na to konat úskočně, vedou války, ale vedou je proti vlastnímu lidu,…“118 Jeho zášť je 

neskrývaná a definice by v době středověku (a to nejenom raného) šla jistě aplikovat v určitých 

historických segmentech univerzálně na jakoukoliv kulturu. V tomto směru se však s jistou 

dávkou ironie jedná krom jiného také o sebekritiku, jelikož Gildas byl Britonec a tedy Walesan. 

Zvlášť tedy v poslední části citace se skrývá nejvíce pravdy. 

Samozřejmě i ze strany Angličanů vznikla zášť vůči „barbarským“ nájezdníkům ze 

západu. Samotný název welth, ze kterého pochází Wales, je částečně urážlivý, neboť znamená 

cizinec, ale také otrok,119 z první poloviny 13. století máme dochované důkazy o lovení 

Walesanů v pohraničí za finanční odměnu,120 víme o jejich znevýhodněné životní situaci mezi 

anglickým obyvatelstvem v Marce.121 Ani život ve Walesu se Angličanům (nejenom) kvůli 

kulturnímu rozdílu příliš nezamlouval. Například když bylo v roce 1239 nabídnut Williamovi 

de Reale biskupský stolec, vybral si Norwich a tím odmítl mnoho jiných biskupství vázajících 

se na jeho předešle statky, protože prý „raději zůstane v Anglii s Angličany než ve Walesu 

 
117 GIRALDUS CAMBRIAE, The Description of Wales, 516.  
118 GILDAS, De Excidio Britanniae, ed. by WILLIAMS, Roger, London: The Honorable Society of 

Cymmrodorion, 1899, 66-67. 
119 Ekvivalentem je také například slav, tedy Slovan. Jinak viz výše. PRYCE, Huw, British or Welsh? 794. 
120 PRESTWTICH, Michael, Plantagenet England, 145. 
121 Viz GRIFFTITHS, Matthew, Native Society on the Anglo-norman Frontier IN: Welsh History Review, vol. 

14, nos. 3, Cardiff: Iniversity of Wales Press, 1988. Dále viz výše. 
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s těmi nezkrotnými Walesany.“122 Celkový kulturní podtón nenávisti by však neměl být brán 

jako primární aspekt konfliktu mezi Anglií a Walesem. Je spíše jeho důsledkem, jak jsme si 

ukázali v předešlých kapitolách na určitých historických událostech, a nejenom na nich. Tímto 

způsobem by počátek konfliktu mohl být mapován až do 5. století, příchodu Anglosasů a 

vytlačení původního obyvatelstva na západní cíp Británie. Legenda známa jako Merlinovo 

proroctví, ve kterém bílý drak poráží draka červeného a jedná se o alegorii vítězství Angličanů 

nad Britonci,123 pak v tomto historickém kontextu poněkud ztrácí svůj mystický význam a spíše 

pak metaforicky popisuje nevyhnutelnou budoucnost.  A přesto se jedná o zvláštní náhodu, že 

zrovna ve finálním střetnutí stáli na opačných stranách dvě z největších osobností britského 

středověku, Llywelyn ap Gruffudd, zvaný Poslední a Eduard I. Plantagenet. 

 

3.1. Počátky krize 

 Smrt Llywelyna Velikého v roce 1240 znamenala pro Gwynedd zásadní politické 

oslabení. Veškerá vláda a respekt anglických lordů a krále byl spojován převážně s osobou 

waleského knížete, podobně jako tomu bylo v 11. století s Gruffuddem ap Llywelynem, 

a přestože se Llywelynovy snahy o centralizaci moci a kontinuitu jeho odkazu částečně 

vydařily, země stále nestála na tak solidním základu, aby se úplně vypořádala s anglickým 

vlivem. Jedním z důležitých pilířů Llywelynovy centralizace měla být legitimizace dědice 

severowaleského trůnu. Částečně tomu dopomohla mírová smlouva s Janem I. v roce 1211, 

která zajišťovala dědictví titulu pouze legitimnímu potomkovi vycházejícího z manželství 

knížete a Janovy dcery Joany.124 Titul edling tak zdědil syn Dafydd, nikoliv syn Gruffudd, který 

jinak byl starší, ovšem zároveň také nemanželský. Nových poměrů v zemi využil Jindřich III. 

který Dafydda povolal do Gloucetseru, aby mu složil lenní slib.125 Jindřich ho ovšem donutil 

složit mu hold pouze jako kníže Gwyneddu, nikoliv kníže severowaleský a měl tak ztratit 

legální nárok na veškerá dobytá území Llywelynem ap Iorwerthem a která byla 

severowaleskému knížeti potvrzena ve worcesterské dohodě. S tím také donutil knížete obnovit 

podmínku, že pokud Dafydd nebude mít legálního dědice, tak celé území připadne anglické 

koruně.  Zároveň s tím potvrdil fakt, že všechny ostatní waleští vladaři musí skládat lenní slib 

 
122 MATTHEW PARIS, English History, vol. I. ed. by GILES, J. A. London: H. G. Bohn, 1852, 166.  
123 GEOFFREY OF MONMOUTH, British History ed. by THOMPSON, Aaron, London: J. Bohn, 1842, 132-

138. 
124 Viz výše. 
125 Brut y Tywysogion, MS. 20, ed. by WILLIAMS, John, London: Longman, Green, Longman and Roberts, 

1860, 329. 
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přímo anglické koruně, nikoliv waleskému knížeti.126 Tím byla prakticky ze dne na den zrušena 

Llywelynova feudální politika, kterou budoval více jak 30 let. 

 Dafydd, který neměl legitimního mužského potomka a titulární nárok se tak mohl 

převést na bratra Gruffudda, který momentálně posiloval a získával vliv mezi waleskou elitou. 

Je ovšem možné, že se Dafydd domluvil s Jindřichem III. a zbavil se tak konkurence a zároveň 

eventuální hrozby pro Anglii.127 Gruffudd ap Llywelyn pak roku 1244 v Toweru za záhadných 

okolností zemřel.128 Dafydd využil tohoto úskoku pouze proto, aby pod sebou sjednotil šlechtu 

a zpět si nárokoval pozici zděděnou po Llywelynovi Velikém. Zároveň s tím se tituloval jako 

kníže Walesu, což bylo z pohledu Anglie nepřípustné. V roce 1246 pak Dafydd zemřel bez 

legitimního potomka, i bez určeného nástupce a Jindřich III. nařídil tažení za dědickými nároky 

po smrti svého synovce.129 

 

3.2. Gwynedd Is Conwy 

 Wales, jak byl znám za vlády Llywelyna Velikého se opět rozpadl na několik menších 

území kontrolovaných v zásadě Jindřichovými lidmi. Vůdcem pak byl zvolen Gruffuddův syn 

Llywelyn, který se ovšem částečně musel dělit o získané území se svými bratry. Dokonce tak i 

samotný Gwynedd neudržel jednotnou podobu.130  Jeho bratři Owain a Dafydd si dělali nárok 

na trůn podobně jako Llywelyn, přece jenom na něj dle waleského práva měli nárok vzhledem 

k tomu, že po Dafyddově smrti nebyl určen edling. Owain byl po nějakou dobu „vězněn“ 

v Anglii, získal anglickou výchovu a teoreticky mohl fungovat jako Jindřichův agent.131 

Jindřichova armáda stále pokračovala, až zabral polovinu Gwyneddu po řeku Conwy. K této 

invazi významně přispěla pomoc z Powysu. Po smrti Llywelyna Velikého severní i jižní Powys 

odmítli složit dosavadní lenní povinnost novému knížeti. Staronoví zástupci Gruffudd ap 

 
126 PRYCE, Huw, Anglo-Welsh Agreements, 1201-1277 IN: GRIFFITHS, R. A., SCHOFIELD, P. R. Wales and 

the Welsh in the Middle Ages, Cardiff: University of Wales Press, 2011, 9-10. 
127 RICHTER, Michael, David ap Llywelyn, The First Prince of Wales IN: Welsh History Review, vol. 5, nos. 3. 

Cardiff: University of Wales Press, 1970, 210. 
128 Podle záznamů zemřel při pokusu o útěk z vězení tím, že „…vyhodil lano z okna a lezl dolů, ale lano prasklo 

a on si zlomil vaz.“ Každopádně se jedná o podivnou událost a je otázkou, zda Gruffudda smrt byla vskutku 
pouhou náhodou. Brut y Tywysogion, MS. 20, 331. 
129 DAVIES, John, A History of Wales, 143-144. 
130 Je poněkud netradiční způsob „volby“ Llywelyna jako vůdce. Takový způsob získání vedoucí pozice není 

v právních pramenech nijak doložen. Domnívám se proto, že se jednalo o spontánní reakci vyvolanou politickou 

situací a zároveň pozvolné uchopováním trendu centralizované vlády pod jedním vladařem. Šlechta si 

pravděpodobně uvědomovala výhodu tohoto způsobu vlády po pozitivní zkušenosti s Llywelynem Velikým. 
Brut y Tywysogion, MS. 20, 333. 
131 Tato skutečnost by následně vysvětlovala „volbu“ Llywelyna jako vůdce (viz poznámka 128). 
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Madog za Powys Fadog a a Gruffudd ap Gwenwynwyn za Powys Gwenywynwyn se přidali na 

Jindřichovu stranu a usnadnili jeho vstup do severního Walesu.132 

 Severní Wales byl na kolenou. Jediné, co Gwynedd bránilo před úplnou eliminací, byly 

opět geografické podmínky. Jindřich se rozhodl nepokračovat přes řeku Conwy do hornaté 

Snowdonie a spokojil se radši s mírovým řešením. Roku 1247 byla sepsána tzv. woodstocká 

dohoda (Treaty of Woodstock), která (přestože na relativně krátkou dobu) vedla k částečnému 

podmanění Gwyneddu, a tedy i zbytku Walesu. Dobyté území připadlo pod správu anglické 

koruny vedené jurisdikcí z Chesteru a začalo se nazývat Gwynedd Is Conwy („Gwynedd pod 

Conwy“) nebo jednoduše „Čtyři cantrefy“, jelikož se jednalo o cantrefy Rhos, Rhufuniog, 

Dyffryn Clwyd a Tegeingl.133 Nárok na toto území se neodvíjel pouze od pozice uzurpátora, 

ale zároveň z právní legitimity danou interní smlouvou mezi Dyfyddem ap Llywelynem a 

Jindřichem III. v otázce Dafyddova dědictví bez legitimního potomka. Ve smlouvě pak byla 

stanovena povinnost Llywelyna a Owaina složit Jindřichovi hold a znovu potvrzeno zrušení 

práva knížete na vymáhání holdu od waleské šlechty. Pozice členů dynastie z Aberffraw, která 

si takřka od Rhodriho Velikého nárokovala dominantní postavení mezi waleskou elitou, se 

najednou zmenšila na úroveň zcela obyčejných waleských vladařů, jakých bylo v zemi 

nepočetně. Zároveň s tím se jednalo o první anglickou úmluvu svého druhu, která mohla po 

waleském obyvatelstvu vymáhat vojenskou poslušnost, konkrétně tedy na území Čtyř 

cantrefů.134  

Bylo zřejmé, že by mohlo docházet ke kulturní rozepři mezi waleským obyvatelstvem, 

které bylo tradičně zvyklé fungovat pod waleskými pány a waleským právem a nově příchozími 

Angličany, kteří celou oblast podpořili vojenskou silou. Jindřich III. proto zprvu uklidňoval 

Walesany podporou jejich práva, každopádně královští správci území jeho entuziasmus v tomto 

směru v žádném případě nepodporovali. V první polovině 50. let došlo k rapidnímu zvýšení 

daní, zabavování majetku a potravy obyvatelstvu, navýšení odvodu do vojenské služby a 

posílení anglických soudů. Tato vláda „tvrdé ruky“ v podání chesterských soudců Alana La 

Zouche a Geoffreyho Langleyho, jejichž agendou bylo podmanit Walesany anglickému právu, 

se nakonec ukázala jako spouštěčem pro následnou waleskou militární odpověď na anglický 

útlak.135 

 
132 LLOYD, J. E. A History of Wales, vol. II. 707. 
133 PRESTWTICH, Michael, Plantagenet England, 147. 
134 Pro hlubší analýzu úmluvy viz. LEWIS, Ceri W. The Treaty of Woodstock, 1247, Its Background and 

Significance IN: The Welsh History Review, vol. 2, nos. 1. Cardiff: University of Wales Press, 1965, 37-67. 
135 DAVIES, R. R. Age of Conquest, 306-307. 
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3.3. Vzestup Llywelyna ap Gruffudda 

 Krom Owaina měl Jindřich III. v Gwyneddu ještě jedno želízko v ohni, a tím byl další 

z Gruffudových synů Dafydd. Podle Jindřicha měl i on nárok na část již tak zredukovaného 

Walesu, v čemž ho nepodporoval pouze anglický král, ale také Owain. I přesto, že král neměl 

žádnou legální moc na území Gwynedd Uwch Conwy („Gwynedd nad Conwy“- tedy území 

západně od Conwy patřící pod vládu Walesanů), Dafydd i Owain zažádali anglické soudy 

o rozhodnutí sporu. Rozsudek zcela logicky připadl v prospěch Dafydda. Taková reakce byla 

pro Llywelyna a jeho nejbližší družinu nepřípustná, a tak roku 1255 došlo k bitvě u Bryn 

Derwin, ve které Llywelyn bojoval a zvítězil nad oběma svými bratry, čímž tak zlikvidoval 

veškerou konkurenci na území Gwynedd Uwch Conwy. Díky tomu došlo k úplné eliminaci 

královského vlivu na tomto území a Llywelyn tak mohl centralizovat svoji pozici a znovu začít 

vymáhat lenní sliby alespoň po šlechtě sídlící západně od Conwy. Zároveň s tím začal opět 

získávat podporu i od bývalých přívrženců rodu z Aberffraw z jihu země.136  

Llywelyn ap Gruffudd se v tento moment opravdu stal určitým symbolem waleského 

odporu proti Anglii. Evidentně se uměl prosadit jako vůdčí osobnost a kompetentní vojenský a 

politický stratég. O jeho pomoc pak tedy zažádala šlechta žijící na území Gwynedd Is Conwy, 

která byla utlačovaná tvrdým anglickým režimem a pro kterou se situace stala neúnosná.137 

Zároveň by ale bylo mylné si vytvářet dojem jakéhosi národního vzepětí proti anglickým 

utlačovatelům. Llywelynova naplánovaná invaze přes řeku se nesetkala s výrazným odporem, 

a i přes celkově neúnosnou situaci v Gwynedd Is Conwy podpora waleského obyvatelstva 

nebyla úplná. Na straně krále stál krom jiných například Llywelynův synovec Rhys,138 se 

kterým uzavřel kníže mír až po bitvě u Cadfanu, jako finálního střetu mezi Walesany a 

Angličany. Llywelynovo vítězství v této bitvě zajistilo zpětné sjednocení Gwyneddu a mělo 

analogický účinek jako jeho vítězství u Bryn Derwin. Zároveň s tím získal podporu předtím 

znepřátelených Walesanů (například bratra Dafydda). Přesto se nedá mluvit o „národním 

vzepětí“ proti Angličanům, spíše o politickém pragmatismu waleských elit. Jindřichova snaha 

o rozdělení národa „sliby a úplatky“ i přes svůj finální neúspěch potvrdila paradigma sepsané 

Geraldem z Walesu. 

 
136 SMITH, J. B. Llywelyn ap Gruffudd: Prince of Wales, Cardiff: University of Wales Press, 2014, 71-73. 
137 „…útrpně prohlásili, že raději zemřou ve válce za svobodu, než aby se nechali utahat v řetězech od cizinců.“ 
Brut y Tywysogion, MS. 20, 341. 
138 Tamtéž, 343. 
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Dobytí Gwynedd Is Conwy zajistilo suverenitu knížecího stolce, každopádně zároveň 

s tím bylo třeba upevnit i legitimitu. Llywelynova pozice dědice severowaleského trůnu byla 

podepřena převážně jeho původem. Jako vnuk Llywelyna Velikého, feudálního pána a symbol 

centralizovaného Walesu, si v určitém slova smyslu musel nárokovat půdu ztracenou za 

Dafyddovy vlády. Nemůžeme s určitostí tvrdit, zda se jednalo o popud gwyneddské šlechty, či 

čistě o Llywelynovo ego, každopádně bylo nemyslitelné, aby se expanze zastavila. V letech 

1257 a 1258 odvrátil Jindřichovu poslední invazi do Walesu a donutil téměř všechny waleské 

vladaře k lenní poslušnosti. Bez většího odporu dobyl celý Powys s tím, že Gruffudd ap Madog 

z Powysu Fadog kapituloval a složil Llywelynovi hold, zatímco Gruffudd ap Gwenwynwyn 

z Powysu Gwenwynwyn zůstal loajální králi a byl vypuzen do exilu.139  

Pro Jindřicha se jednalo o těžké období, a zároveň s ním i pro pány z pohraničí, kteří 

krále podporovali. Po neúspěšném dosazení Edmunda na Sicilský trůn vznikl dluh, který šlo 

splatit pouze navýšením daní. Jindřich byl tedy nucen spolupracovat se Simonem de Montfort 

a „proparlamentní“ šlechtou. Byly sepsány tzv. Oxfordské provize (Provision of Oxford) 

následně potvrzené po roce Westminsterským ustanovením (Provision of Westminster) na 

jejichž základech byla ustanovena královská rada sestavená jak z královských zastánců, tak 

jejich odpůrců. Mělo tak dojít k vyvážení vah mezi šlechtou a králem po Jindřichově 

emancipaci na přelomu 40. a 50. letech 13. století.140 Situace v Anglii si tak vyžadovala zásadě 

větší pozornost než posilující Llywelyn ve Walesu. Zároveň „Šílený parlament“, jak se 

v pozdějších letech přezdívalo královské radě 24 šlechticů složené po roce 1259, se vzájemně 

držel politicky v šachu a „rebelující“ šlechtici nepodporovali anglické intervence na waleském 

území. Naopak Llywelyn svým působením oslaboval moc pánů z pohraničí a tím oslaboval 

roajalisty na anglickém politickém poli. 

 

 

 

 

 
139 LLOYD, J. E. A History of Wales, vol. II, 719-723. 
140 CARPENTER, David, The Reign of Henry III. London: The Hambledon Press, 2006, 183-197. 
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3.4. Kníže Walesu 

 Přestože Llywelyn již de facto vládl nad Walesem, chybělo mu uznání de iure. Poprvé 

se tituloval jako kníže Walesu v dopise skotským lordům, ve kterém vytváří vzájemné 

spojenectví proti anglickému králi.141 Zároveň s tím se ovšem jeho titulární nárok opíral 

o pouhou waleskou tradici, nikoliv o skutečné uznání od zahraničních politických autorit. 

S největší pravděpodobností právě v tomto období Iorwerth ap Madog dokončuje (nejspíš na 

popud Llywelyna ap Gruffudda) svoji redakci venedotského zákoníku. Zákoník psaný v latině 

se dochoval v několika verzích, včetně revidovaných verzí z doby po vládě Llywelyna ap 

Gruffudda a obsahuje tzv. Test Book, který definuje pravidla pro soudní vykonavatele na území 

Walesu. Zásadně posílila moc „psaného práva“ nad tradiční formou práva zvykového. Krom 

toho, že definovala pravomoci ynad (soudce), vytvořila soudní hierarchii a nejvyšší 

vykonavatele soudní moci měl pravomoc jmenovat pouze sám kníže.142 Jedná se do jisté míry 

o dokončení reformy, kterou započal již Llywelyn ap Iorwerth, i tak ovšem Llywelyn ap 

Gruffudd díky tomu ve svých knížecích pravomocích svého děda předčil. Právo již nebylo 

pouhou zvykovou substancí, ale páteří Waleského knížectví. Llywelyn sice nebyl vlastníkem 

veškeré půdy v zemi, jelikož v podstatě svobodní vlastníci půdy byla stále vlastníky 

alodiálními, ale byl jejím správcem a arbitrem. 

Llywelyn nepředčil Llywelyna ap Iorwertha pouze v politické reformaci, ale také 

v územním rozsahu své vlády. V 60. letech 13. století došlo ke změně loajality mnoha 

waleských pánů v Marce, kteří začali skládat hold knížeti namísto anglickým lordům a králi. 

Konkrétně například v cantrefu Maelienydd došlo k převratu ze strany domorodých komunit, 

které se vzbouřily proti Hywelovi ap Meuriovi, správci jmenovaným Rogerem Mortimerem 

a loajálním stoupencem anglické koruny. Llywelyn tak nabíral další a další sílu a mohl dále 

expandovat, zároveň si ale svým působením vytvářel nové nepřátele. Zlomovým se pak stalo 

dobývaní cantrefu Builth mezi lety 1262-63, ve kterém byla jedna z hlavních Mortimerových 

držav v Marce. V roce 1265 pak Simon de Montfort v tzv. piptonské dohodě (Treaty of Pipton) 

potvrdil Llywelynovy veškeré nově získané území z pravomoci získaných po bitvě u Lewes.143  

 
141 The Acts of Welsh Rulers, 1120-1283, 499-501. 
142 Ynad musel být svobodným vlastníkem půdy, nutně však ne šlechtic. Zároveň by bylo mylné se domnívat, že 

by se právní spory řešily po římském způsobu dle definice psané normy. Právní kodexy v této době sloužily jako 

mnemotechnické pomůcky, a přestože u soudců byla jistě vyžadována znalost práva, rozhodně ne jeho doslovná 

reprodukce. Právní kodexy Iorwerthovy redakce ovšem pomohly s právní obranou i širšímu obyvatelstvu, které 

(pokud toho bylo schopné) se mohlo na psané normy odkázat i bez odborné právní pomoci, potažmo při 

zmatečném řízení. PRYCE, Huw, Lawbooks and Literacy in Medieval Wales, 47-65. 
143 SMITH, J. Beverly, Llywelyn ap Gruffudd and the March of Wales IN: Brycheiniog, vol. 20, Brecon: Breckon 

Society and Museum Friends, 1983, 9-15. 
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Vítězství Jindřicha III. nad vzbouřenými barony a smrt Simona de Montfort byla pro 

Llywelyna malou prohrou, na jejímž výsledku měl ovšem ve finále pramalý podíl. Anglie byla 

pochopitelně vojensky a finančně vyčerpaná, a přestože byly hlavní boje zahnány, konflikt mezi 

šlechtou a králem vyřešen nebyl a při neopatrné politice by se mohl znovu rozhořet. Mezi 

Llywelynem a Jindřichem tak logicky muselo dojít k mírovým dohodám a zastavení dalších 

bojů. Roku 1267 byla sepsána za mírového jednání biskupa Ottobueny tzv. montgomerská 

dohoda (Treaty of Montgomery).144 V té byl Llywelynovi uznán titul kníže Walesu (principes 

Wallie), byla mu ponechána takřka všechna dobytá území a povinnost waleských pánů skládat 

hold výhradně jemu. Výjimkou pak byl Maredudd ap Rhys, který směl skládat hold přímo králi 

a nespadal tak přímo do Waleského knížectví. Na oplátku došlo ke splácení finanční 

kompenzace v podobě 25.000 marek ze strany Llywelyna a k dodatečnému zabezpečení Marky 

a vlivu koruny ve Walesu. Llywelyn a jeho potomci museli krom jiného skládat lenní slib 

anglickému králi, Gruffuddovi ap Gwenwynwynovi byla navrácena půda a postavení a Roger 

Mortimer mohl postavit hrad v Maelienyddu (který Llywelynovi nepřipadl, ale směl si jej v 

budoucnu nárokovat soudní cestou) a zajistit nad ním svoji vládu.145 Llywelyn a jeho nejbližší 

tím získali vše, co potřebovali. Oficiální uznání titulu a autonomní moc nad Pura Wallia bylo 

vítězstvím a takřka naplnění snu Llywelyna ap Iorwertha. Na druhou stranu je otázka, jak moc 

byla montgomerská dohoda vítězstvím pro Walesany. Tribut anglickému králi (který musel být 

splácen každý rok po 3.000 markách) byla pro waleského knížete poměrně velká zátěž, kterou 

nakonec v praxi ani nešlo splácet. Mnoho výjimek ve smlouvě pak vytváří dojem, že 

Llywelynova pozice nebyla tak silná, jak se po vojenských vítězstvích mohla zdát, a že uznáním 

Walesu jako samostatného celku ještě neznamená, že anglický vliv ze země zcela vymizel.  

Konkrétně restaurace Gruffudda ap Gwenwynwyna ukázala, že být na královské straně nemusí 

být zcela sebedestruktivní a na případu Maredudda ap Rhyse zas, že být nezávislý na 

Llywelynovi není zcela nemožné. Maelienydd, kde rebelii vedl podle všeho sám lid,146 pak po 

smlouvě zůstal pod vládou Mortimera. Angličanům se tak i přes evidentní prohru povedlo zasít 

do srdcí Walesanů semínko pochybnosti. Bílý drak se na čas uložil ke spánku, ovšem bylo 

jasné, že spí pouze „na jedno oko“.  

 

 
144 Brut y Tywysogion, MS. 20, 355-356. 
145 The Acts of Welsh Rulers, 1120-1283, 536-542. 
146 Brut y Tywysogion, MS. 20, 349. 
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3.5. Eduard I. - lord, král a jeho vztah k Walesu 

 Pro celkové pochopení anglo-waleského konfliktu v 2. polovině 13. století je také třeba 

pochopit individuální motivace Eduarda I. a některé jeho charakterové rysy. Eduard byl 

dominantní, přímočarý, horkokrevný, nekompromisní a pozdější fázi života také poměrně 

krvežíznivý panovník. Jeho záliby byly spíše fyzické podstaty než duchovní. Rád lovil, chodil 

na turnaje a vzhlížel ke středověkému fenoménu rytířství (a s tím svázaným artušovským 

kultem). V zásadě byl spíše solitér a většinu zásadních problémů se snažil řešit osobně, to 

vyplývalo pravděpodobně z jeho egocentrické povahy. Zároveň ale byl výtečným 

organizátorem a vůdcem. K tomu mu jistě dopomohly fyziologické předpoklady. Byl vysoký 

téměř 190 cm, takže poměrně výrazně přesahoval průměrnou výšku středověkého Angličana, 

která činila přibližně 170 cm.147 Díky tomu také získal přízvisko „Longshanks“, tedy Dlouhán. 

 Když v roce 1237 zemřel Jan Skot, hrabě z Chesteru, bezdětný, titul připadl královské 

koruně. Jindřich III. jako zásnubní podmínku a dar daroval krom jiného hrabství Chester 

Eduardovi. K hrabství se v této době vázalo zároveň území Čtyř cantrefů ve Walesu.148 Přestože 

se jednalo o pragmatický dar, přes který si Jindřich sliboval přímý královský vliv v severním 

Walesu a mezi pány Marky, zároveň byla Eduardovi ponechána autonomní vláda, kterou král 

přímo neovlivňoval. Když ale v severním Walesu v roce 1257 vypuklo povstání, Jindřich 

z něho obviňoval převážně Eduardovu neschopnost. Zároveň mu ale z určité pýchy odmítl 

poskytnout pomoc v řešení problému a odkázal ho na sebe sama a skupinu soudních 

vykonavatelů, kteří svým chováním proti sobě pobouřili obyvatele Čtyř cantrefů. Eduard 

pociťovat zoufalství, a dokonce začal tvrdit, že by si Walesané na waleském území měli 

vládnout bez anglické intervence. Tuto myšlenku v něm Jindřich ovšem tvrdě potlačil.149  

Být synem Jindřicha III. jistě nebylo jednoduché, dominanci a rozhodnost zdědil Eduard 

právě po něm. Logicky tak muselo mezi otcem a synem docházet k rodinným svárům, 

minimálně v Eduardově raném mládí.150 Ani Eduardovi se nevyhnulo poměrně divoké 

pubertální období, bohužel se jako královský syn zároveň díky tomu stal cílem politických 

intrik proti svému otci. Hned na začátku je však třeba říct, že se jednalo spíše o Eduardovu 

 
147 Viz GALOFRÉ-VILA, Gregori, Highs and Lows of an Englishman’s Avarege Heigh over 2000 years IN: 

ox.ac.uk, https://www.ox.ac.uk/news/2017-04-18-highs-and-lows-englishman%E2%80%99s-average-height-

over-2000-years-0, 18. dubna 2017. 
148 Viz výše. 
149 PRESTWITCH, Michael, Edward I. 16-19. 
150 Celý vztah mezi Jindřichem III. a Eduardem je velice přesně popsán v publikaci POWICKE, Maurice, King 

Henry III. and the Lord Edward: The Community of the Realm in the Thirteenth Century, Oxford: Clarendon 

Press, 1947. 

https://www.ox.ac.uk/news/2017-04-18-highs-and-lows-englishman%E2%80%99s-average-height-over-2000-years-0
https://www.ox.ac.uk/news/2017-04-18-highs-and-lows-englishman%E2%80%99s-average-height-over-2000-years-0
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snahu o osamostatnění na vlivu otce než o nenávistné pokusy o převrat ze strany královského 

syna. Obě vlivné strany v Oxfordském parlamentu roku 1258 byly zaměstnány vzájemnými 

politickými boji a Jindřichova pozornost se soustředila na problematiku v Gaskoňsku (jehož 

správa symbolicky náležela Eduardovi, ale Jindřich takovou záležitost nechtěl ponechat 

v rukou nezkušeného syna), proto musel odcestovat mimo zem. Eduard se tak vymanil 

z dosavadní neustálé pozornosti jiných politických elit a okusil nezávislost. Začal kolem sebe 

shromažďovat přátele (například bratrance Jindřicha z Almain, či Johna de Warrena, hraběte ze 

Surrey) a započal vyjednávání s reformisty, ve kterém začal prosazovat své vlastní ideje 

a zájmy. Eduard již v rané fázi parlamentu inklinoval k Peterovi Savojskému, k jednomu 

z hlavních reformních iniciátorů.151 Eduard začal na svém území jmenovat do vrchních pozic 

přívržence reformistů a celá situace vyvrcholila jednáním se samotným Simonem de Montfort. 

Aliance mezi Montfortem a Eduardem pak měla vést ke královskému převratu.  Poté, co se o 

Eduardově chování dozvěděl Jindřich, přicestoval zpět do Anglie, za pomocí papežské buly 

nechal zrušit Oxfordské provize, Simona de Montfort vyhnal do exilu, Eduarda do Gaskoňska 

a pokusu o puč učinil přítrž.152 I přestože se mladý Eduard stal pouhou loutkou v intrikách 

reformistů, ukázal zároveň nebývalý talent pro politiku. Ta se pak skutečně prokázala 

v Gaskoňsku, kde se mimo politické pletky a vliv Jindřicha úspěšně realizoval.153 

Před nástupem na trůn Eduard získal také nemalé vojenské zkušenosti. Byl to 

mimochodem boj, který ho v roce 1261 přivedl z exilu do Anglie, konkrétně boj s Walesany. 

Jako hrabě z Chesteru měl na starost obranu Čtyř cantrefů, ale jeho odpor vůči Llywelynovi 

neměl velkých výsledků. Stál totiž proti Walesanům sám bez podpory pánů z pohraničí či 

anglického krále.154 Po příjezdu z Gaskoňska byl Eduard jiný člověk. Stále zbrklý 

a horkokrevný, ale zároveň již také dospělý. Stal se stálým Jindřichovým spojencem 

a zapomněl na minulé vazby na reformisty. V bitvě u Lewes již vedl jedno křídlo královské 

armády, a přestože je jeho chování v bitvě popisováno jako hrdinné, právě jeho nerozvážnost a 

zbrklost vedla ke královské prohře. Oddělil své jednotky od hlavního voje armády a začal 

pronásledovat falešně se stahující Montfortovy vojáky. Tím otevřel cestu Montfortově záloze, 

která napadla střet vedený Jindřichem a krále zajala.155 O rok později při bitvě u Eveshamu se 

 
151 PRESTWITCH, Michael, Plantagenet England, 96. 
152 Pro hlubší analýzu celého konfliktu viz kapitola The Lord Edward’s Oath to Aid and Counsel Simon de 

Montfort IN: The Reign of Henry III. 241-253. 
153 PRESTWITCH, Michael, Edward I. 37. 
154 POWICKE, Maurice, The Thirteenth Century, 177-178. 
155 K hlubší analýze o bitvě a následném jednání viz MADDICOTT, J. R. The Mise of Lewes, 1264 IN: The 

English Historical Review, vol. 98, no. 388, Oxford: Oxford University Press, 1983. 
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podobných excesů nedopustil a vítězství je z velké části připisováno právě jeho osobě.156 

Během křížových výprav, kterých se Eduard účastnil, si získal pověst válečníka i mezi 

zahraničními partnery. Ideu Eduarda jako silného muže a bojovníka pak ještě potvrdil 

nepovedený atentát na jeho osobu ze strany muslimského obyvatelstva. Přestože byl Eduard 

zasažen otrávenou dýkou, tak atentátníka přemohl a útok přežil.157 Eduarda tak s každým 

krokem provázel úspěch a sním vázaný respekt a obava z jeho nevypočitatelného chování. 

Nebezpečný byl jak na bojišti, tak v politice, a pokud chyboval, tak se ze svých chyb uměl 

poučit. Mezi jeho jediný životní neúspěch se tak s jistou nadsázkou dá brát pouze anglo-

francouzský konflikt na kontinentě na přelomu 13. a 14. století.158 Prohrávat ovšem nebylo 

u Eduarda příliš zvykem, vítězství často dosahoval až machiavelistickými způsoby a o jeho 

morálních hodnotách tak nelze mít příliš vysoké mínění.  

 

3.6. Před invazí 

 Llywelyn po Montgomerské dohodě de facto (přestože ne zcela de iure) vládl 

samostatnému centralizovanému Walesu. Problém však nastával v otázce následnictví. 

Llywelynovi v roce 1273 bylo padesát let a neměl manželku, a tedy ani legitimní potomky. 

Bratr Owain byl vězněn a mimo jiné byl z bratrů nejstarší, přesto na rozdíl od nich neměl právo 

podílet se patrimoniu, což mohlo vzbuzovat negativní ohlasy, a s Dafyddem měl Llywelyn 

poměrně chladný vztah.159 I přes právně definované pozice edlinga jako následníka, stále 

nedošlo k reformě dědičného systému na primogenituru. Velice pravděpodobně tomu bránily 

jak tradiční pohnutky waleské společnosti, tak skutečnost, která by s novým ideálem nebyla 

kompatibilní. Llywelyn, jako každý waleský šlechtic, byl nucen svůj původ odkazovat od svého 

rodokmenu.160 Svůj knížecí titul a titul lorda Snowdonie a vládce Gwyneddu držel s odkazem 

na rod z Aberffraw a na Rhodriho Velikého, Owaina Gwynedda a Llywelyna ap Iorwertha. 

 
156 Viz LABORDERIE, Olivier, MADDICOTT, J.R. CARPENTER, David, The Last Hours Simon de Montfort: 

A New Account IN: English Historical Review, vol. 115, no. 461, Oxford: Oxford University Press, 2000. 
157 PRESTWITCH, Michael, Edward I. 78-79. 
158 Eduard I. byl nucen skládat hold francouzskému králi za půdu na území Francie. Bez problému jej složil 

Filipovi III., ovšem jeho synu Filipovi IV. přišla daná ceremonie jako nedostatečná a stala se záminkou pro 
obnovení nepřátelských vztahů mezi Francii a Anglií. Eduard se proto spojil s římským králem Albertem I., 

Burgunďany a Flandry a rozhodl se podílet na jejich útoku proti francouzskému králi. Tažení se ale nakonec 

neúčastnil kvůli počínajícím nepokojům ve Skotsku a eventuálním francouzském partnerovi. Byl tedy nucen 

vrátit se na Ostrovy a vést politiku známou později jako Velký případ. Pro hlubší analýzu viz ROTHWELL H. 

Edward’s I Case Againts Philip the Fair Over Gascony in 1298 IN: The English Historical Review, vol. 42, no. 

168, Oxford: Oxford University Press, 1927. 
159 DAVIES, John, A History of Wales, 148. 
160 Viz výše. 
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Nastavením primogenitury a uznáním následnictví pouze prvorozenému legitimnímu dědici by 

celý tento tradiční systém nabouralo a nejen to, zároveň by to samotného Llywelyna ap 

Gruffudda zdiskreditovalo. Krom toho, že nebyl nejstarším synem svého otce, tak ani Gruffudd 

ap Llywelyn nebyl legitimním synem Llywelyna ap Iorwertha. Celý koncept, na kterém stavil 

svoji legitimitu a nadřazenost nad ostatními waleskými vladaři, by se tak rázem rozpadl. 

Llywelyn, aby udržel Wales pohromadě a pod svojí nadvládou, musel zároveň respektoval 

tradiční pojetí společnosti a práva šlechty na vlastnění půdy a její autonomní vlády nad ní. Svojí 

pozici arbitra a pána si vynucoval stále silou, nikoliv z jakési hieratické podstaty zastřené 

mýtem a sakralitou. Velice přesně to definoval profesor Rhys Davies: „… jeho (Llywelynovo) 

knížectví nebylo nikdy nic víc než volná federace, které předsedal.“161 I za Llylwenyovy vlády, 

která se nejvíce ze všech jiných waleských vlád podobala středověkému feudálnímu státu 

s jedním vládcem a feudálním pánem, tak jakákoliv prvotní snaha k vytvoření stabilního 

systému byla z kulturních, právních a dalších důvodů předem odsouzena k neúspěchu.  

 Po smrti Jindřicha III. a opožděné korunovaci Eduarda I. mělo dojít k obnovení lenních 

slibů waleského knížete anglickému králi. V roce 1275 Eduard přijel v očekávání do Caerleonu, 

ovšem Llywelyn před povoláním před krále svolal šlechtu a podle jejího „obecného souhlasu“ 

odmítl lenní slib složit.162 Motivace mohly být různé. Je možné, že Llywelyn Eduarda 

podceňoval a rozhodl se proto osamostatnit se od Anglie úplně. Zároveň ale také mohl naopak 

cítit z Eduardovy strany větší tlak a neměl tak v plánu se jednoduše podvolovat. Vzájemné 

diplomatické vazby byly v posledních letech chladné. Například poté, co se Llywelynův bratr 

Dafydd opět rozhodl postavit se proti waleskému knížeti a v neúspěšném spiknutí 

s Gruffuddem ap Gwenwynwynem se pokusili Llywelyna odstranit, jim nabídl Eduard v Anglii 

ochranu.163 Llywelyn i po montgomerské dohodě dále expandoval, konkrétně do Glamorganu, 

který spadal pod správu Gilberta de Clare. Přestože byl Gilbertovi hrad z diplomatických 

důvodů navrácen, Llywelyn stále dokazoval, že je pro pány z Marky nebezpečím.164 Vrcholem 

se pak stalo zatčení Llywelynovy snoubenky Eleanory de Montfort, jejichž sňatek byl dohodnut 

ještě za 2. baronské války, kdy Simon de Montfort de facto vládl v Anglii.165 Llywelyn tak stále 

 
161 DAVIES, R. R. Age of Conquest, 319. 
162 Brut y Tywysogion, MS. 20, 363. 
163 Lze se pouze domnívat, zda-li se jednalo pouze o spiknutí waleských pánů proti Llywelynovu režimu a nebo 

zda třeba spiknutí nesahalo dál až do Anglie a k samotnému králi. Tamtéž, 359-363. 
164 SMITH, J. Beverly, Llywelyn ap Gruffudd and the March of Wales, 17-18. 
165 The Chronicle of Pierre de Langtoft: In French Verse, from the Earliest Period to the death of King Edward I 

vol.II., London: Longsman, Green, Reader and Dyer, 1866, 171. 
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odmítal Eduardovy výzvy, aby složil lenní slib a montgomerská dohoda tak začala být 

zpochybňována. Válka byla nevyhnutelnou možností. 

 

3.7. První Eduardova invaze a dohoda z Aberconwy 

 V létě roku 1276 Eduard začal shromažďovat armádu ve Worchesteru. Na rozdíl od 

Jindřicha II., který vedl invazi zbrkle pouze ze severu,166 Eduardova byla vedena ze tří směrů: 

Eduard sám vedl část po severním pobřeží, Roger Mortimer a Henry de Lacy z hradu 

Montgomery do středu Walesu, na ně se navázal Gruffudd ap Gwenwynwyn, aby zpět dobyl 

severní Powys, a z jihu směrem do Carmarthenu vedl voj Pain de Says. K Eduardově invazi se 

nakonec přidal i samotný Carmarthen a Ceredigion.167 Celá armáda pak v maximu mohla čítat 

až 15.500 mužů, z toho 9.000 samotných Walesanů.168 Eduard využil nestabilního pouta mezi 

Llywelynem a jižním Walesem, ve kterém vládli potomci Lorda Rhyse. Llywelyn svoji 

invazivní politikou totiž rozložil celý Deheubarth na pouhé cantrefy a prakticky ho nechal 

zaniknout. Zároveň je třeba poukázat na určité jihowaleské vazby s Anglii. Hywel Dobrý svoji 

říši postavil na kooperaci s Angličany, stejně tak i Lord Rhys. Gwyneddská dominance bránila 

unifikaci území, a tedy i určité „nezávislosti“ jihu a jediným důvodem jejich participaci na 

existenci Llywelynovy říše, byl fakt, že až do nástupu Eduarda I. nebylo v okolí většího 

hegemona než Gwyneddu. Eduardova invaze tak ve finále spíš rozžehla historický nesvár, a 

přestože anglická armáda, která čítala i těžkou jízdu, byla základním činitelem invaze, Walesani 

měli významný podíl na anglickém vítězství nad Llywelynem. Eduard se ukázal jako geniální 

intrikář a proti Gwyneddu postavil nejenom Powys, ale nakonec i vlastně Deheubarth. 

 Llywelyn se nemohl proti přesile efektivně bránit a během roku padlo Angličanům a je 

jich waleským vazalům celý Wales až po Snowdonii a prakticky se tedy rovnala uspořádání 

před rokem 1247 po dohodě ve Woodstocku. Ta se opět kvůli svým geografickým podmínkám 

stala nedobytná, ovšem waleský kníže se vzdal poté, co byl po moři dobyt ostrov Anglesey a 

byl tak odstřihnut od všech zásob. Eduard ani neměl v úmyslu během invaze dobýt celý Wales, 

spíše se ho snažil si podmanit. Zároveň i on sám měl problémy s dodávkami zásob a celkově 

logistikou po neschůdném severu a rozhodl se proto pro mírové dohody.169 V roce 1277 byla 

 
166 Pro analýzu tažení z militárního pohledu viz LATIMER, Paul, Henry II’s Campaign Againts the Welsh in 

1165 IN: The Welsh History Review, vol. 14, nos. 4, Cardiff: University of Wales Press, 1989, 523-552. Jinak 

výše.   
167 Brut y Tywysogion, MS. 20, 363. 
168 PRESTWITCH, Michael, Plantagenet England, 151. 
169 PRESTWITCH, Michael, Edward I. 179-181. 
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sepsána tzv. dohoda z Aberconwy (Treaty of Aberconwy) jejíž podmínky byly od Angličanů 

stejně tvrdé, jako po dohodě v roce 1247. Gwynedd se rozdělil na dvě prakticky totožné části, 

jako byly Gwynedd Is Conwy a Gwynedd Uwch Conwy. Llylwelyn musel dát část půdy 

bratrům Dafyddovi, Rhodrimu a Owainovi a tím je odškodnit.170 Zároveň ale po jejich smrti 

měla půda propadnout Llywelynovi a pokud by ten nežil, tak anglickému králi. Přestože si 

uchoval titul „kníže Walesu“, již nemohl vybírat od ostatních waleských pánů lenní sliby a titul 

byl přenosný pouze po Llywelynově linii a nemohli jej tedy dědit jeho bratři. Dále krom jiného 

měl zaplatit neuvěřitelnou sumu v hodnotě 50.000 marek králi za způsobené škody během 

válek, ale od tohoto slibu pak později bylo opuštěno vhledem k nereálné možnosti splacení 

z Llywelynovy strany.171 Téměř všichni waleští pánové se tak stali vazaly anglické 

koruny. Dinefwr, tedy bývalé hlavní sídlo Deheubarthu, se stalo Eduardovým správním 

centrem ve Walesu a v jihowaleských částech, přestože dle úmluvy zde bylo aplikováno stále 

waleské právo, byli ustanoveni angličtí správci a vykonavatelé královské vůle (bailiffs).172 

Llywelyn byl pokořen, neměl mnoho spojenců, a ještě se musel dělit o půdu s bratry a spíše 

nepřáteli než pokrevními spojenci. Paradoxně však dohoda z Aberconwy pobouřila 

Llywelynova bratra Dafydda. Dafydd z tradičně-kulturních důvodů toužil držet stejný titul jako 

jeho bratr, ovšem Eduardem byl uznáván hlavou pouze Llywelyn. Zároveň podmínka ve 

smlouvě o eventuální nedědičnosti Llywelynovy půdy bránila Dafyddovi k nabytí titulu a 

pozice, na které by jinak měl podle waleského práva nárok. Dafydd totiž na rozdíl od Llywelyna 

již měl potomka a mohl by tak linii dál udržovat a s ní jak odkaz, tak i privilegia.173  

 

3.8. Kulturně-právní spory po roce 1277 

 Celá situace ve Walesu se jevila jako definitivní. Eduard získal loajalitu waleských elit, 

jednotlivé cantrefy svěřil do rukou věrných Walesanů nebo vlastních bailiffů, Llywelnův vliv 

zmenšil na severozápadní cíp země a zajistil mír mezi znepřátelenými stranami. Pro zajištění 

míru musel samozřejmě udělat několik ústupku, například ponechal Llywelynovi doživotně 

Anglesey a zároveň ponechal možnost řešit správní spory podle waleského práva (viz jednotlivé 

body v dohodě z Aberconwy). Nedá se tedy říct, že by nekompromisně zabral území a nesnažil 

 
170 Zprvu existovala dokonce i možnost, že by byl Llywelyn zbaven nároku a země by byla rozdělena mezi 

Dafydda a Owaina, kteří by byli lépe kontrolovatelní Angličany. 
171 The Acts of Welsh Rulers, 1120-1283, 589-594. 
172 DAVIES, R. R. Age of Conquest, 337. 
173 MAUD, Ralph, David, the Last Prince of Wales, the Ten ‚Lost‘ Months of Welsh History IN: The Transaction 

of the Honorable Society of Cymmrodorion, part 1, London: Transactions of the Honourable Society of 

Cymmrodorion, 1969, 52-53. 
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se celý spor řešit mírovou cestou. Eduard ani na začátku expanze netendoval k úplnému dobytí 

Walesu a zničení linie z Aberffraw, celou situaci se po dobytí Čtyř cantrefů snažil řešit co nejvíc 

diplomatickou cestou.  Byl si vědom nákladnosti jak materiálního, tak časového v problému, 

který jinak odvracel jeho pozornost v pro něj důležitějších politických otázkách. Dokonce i 

Llywelyn ap Gruffudd se prakticky smířil s porážkou a spíše se snažil usadit. V roce 1278 se 

konečně oženil s Eleanorou de Montfort a ve svých 55 letech se pokusil zplodit potomka. Byli 

oddáni ve Worcesteru, a to dokonce za Eduardovy přítomnosti.174  

Mezi hlavními dvěma aktéry sporu nedocházelo k vzájemné rozepři, zároveň ale nový 

režim přinášel mnoho sporů. Nejnápadnějším byl spor mezi Gruffuddem ap Gwenwynwynem 

a Llywelynem ap Gruffuddem o území Arwystli. To bylo otci Gruffudda ap Gwenwynwyna 

v roce 1216 odebráno Llywelynem ap Iorwerthem a následně tedy jako dědictví připadlo jeho 

vnukovi Llywelynovy ap Gruffudovi. Hrad byl strategickým pro eventuální útok na Powys 

Gwenwynwyn a zároveň měl již tradiční vazbu na Gruffuddův rod. Po novém uspořádání si tak 

na něj dělal nárok jako přímý leník anglického krále. Otázkou ovšem zůstávalo, jakým 

zákoníkem spor řešit. Pokud by došlo k řešení waleským zákoníkem, na území by z dědičných 

důvodů měl nárok Llywelyn, ovšem v případě řešení sporu právem Marky by s největší 

pravděpodobností připadlo území Gruffuddovi Gwenwynwynovi. Eduard se v tomto směru 

dostal do zásadního dilematu. Pokud by svolil k soudu waleským právem, poštval by proti sobě 

důležitého waleského spojence, ovšem pokud by zvolil právo Marky, tak krom toho, že by 

narušil diplomatické vazby s Llywelynem, zároveň by přivedl vodu na mlýn Walesanům, kteří 

tvrdili, že Wales přestává být suverénním územím a je nesvébytným a okupovaným 

Angličany.175 Eduardovi nezbylo nic jiného, než celý případ prodlužovat a odročovat, jak se 

jen dalo přes diplomatické kličky a vznešená slova. Byla ustanovena komise, která měla 

prozkoumat právní situaci a rozhodnout. Celý spor se vedl od roku pět let a vztahy mezi 

Llywelynem a Gwenwynwynem se začaly vyostřovat. Útok Llywelyna na jednoho z předních 

Eduardových waleských vazalů by logicky vyeskaloval v novou válku. Anglický král tak musel 

ještě obě strany usměrňovat.176 

Zároveň s tím začala opět zvedat vlna nevole v okupovaných Čtyřech cantrefech, 

podobně jako v 50. letech 13. století. Zatímco dva z nich, Rhos a Englefield (Tegeingl), byly 

řízeny přímo anglickou správou, a hlavně pak nepopulárním chesterským soudcem Reginaldem 

 
174 Brut y Tywysogion, MS. 20, 371. 
175 PRESTWITCH, Michael, Plantagenet England, 153. 
176 Pro celkový rozbor případu viz Calendar of Various Chancery Rolls: Supplementary Close Rolls, Welsh 

Rolls, Scutage Rolls. Preserved in Public Record Office, London: H.M.S.O. 1912, 171-173, 179, 190-211.  
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de Grey, Rhufoniog a Dyffryn Clwyd byly řízeni waleskými pány. Z neznámého důvodu jim 

Eduard důvěřoval, i přestože se nejednalo o jeho původní spojence z roku 1276. V roce 1282 

pak máme svědectví Johna Peckhama o vzájemných kulturních třenicích mezi cantrefy.177 

Pokud tedy Eduard chtěl jmenováním waleských správců napětí zmírnit, dosáhl spíše opačného 

výsledku. Již tradičně pro severowalesany nepopulární úřad chesterského soudce nesdílel 

diplomatického ducha s Eduardem a spíše dále přiléval olej do ohně kulturní diference. 

 Ani jeden ze sporů se nestihl pokojně vyřešit. Veškerá jednání byla totiž přerušena 

mnohem závažnějším problémem, který byl do té doby (doslova) upozaděn. Dafydd ap 

Gruffudd byl pravděpodobně nespokojený s momentální situací jako nikdo jiný ve Walesu. 

Držel zanedbatelné území v Gwynedd Uwch Conwy, neměl titul a s tím řádné postavení, které 

by si zasluhoval, a neměl nárok na to jakkoliv jej získat. To vše za to, že v pravidelných 

intervalech zrazoval svého bratra a na straně Angličanů zabíjel krajany. Jeho frustrace pak 

musela ještě růst s pocitem toho, že se stal vyvrhelem. Eduarda již Dafydd nezajímal 

a nepotřeboval ho, Llywelyn mu jistě neodpustil a pro zbytek Walesu byl jenom vladařem 

stejným jako stovka dalších ve Walesu. V roce 1282 tak bez Llywelynova vědomí obnovil boje, 

vypálil hrad Penharddlech a povraždil všechny až na Rogera Clifforda, správce hradu.178 

Eduard i Llywelyn se celý anglo-waleský spor po roce 1277 snažili řešit diplomaticky. Oba 

udělali mnoho ústupků a ponižovali se jeden před druhým za cenu mírového jednání. Je 

otázkou, zda horkokrevný Eduard již ztratil s Walesem trpělivost a rozhodl se tak situaci vyřešit 

jednou pro vždy. Je ale zároveň možné, že si uvědomoval podstatnou věc: Wales nešlo udržet 

jinak než rukou sjednotitele. Jediný, kdo tak mohl Wales udržet alespoň mezi nějakými mezemi 

a nenechal by ho potopit se ve vzájemném nekonečném boji, byl Llywelyn ap Gruffudd. Tomu 

ovšem logiky nešlo navrátit veškerou půdu a moc, protože i jeho politika by byla po 

znovunabyté moci protianglická a agresivní (a zároveň by se jednalo z politického pohledu o 

bezprecedentní nesmyl, vracet dobyté území „nepříteli“). Musela tak po pěti letech znovu začít 

válka, tentokrát již s definitivním řešením anglo-waleského konfliktu. Llywelynovi nezbylo nic 

jiného, než se přidat k Dafyddovy a připravit se na boj. 

 

 
177 SMITH, J. Beverly, Llywelyn ap Gruffudd, 453-454. Smith následně vychází z Registrum Epistolarum Fratris 

Johannis Peckham. 
178 Je sice uveden rok 1281, ale vzhledem k dalším pramenům se pravděpodobností jedná o chybu. Brut y 

Tywysogion, MS. 20, 373. Welsh Rolls, 212-213. 
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3.9. Druhá Eduardova invaze, John Peckham a konec Llywelyna ap Gruffudda 

 Na jaře Dafydd pokračoval ve svých útocích po Walesu. Nejdříve se mu povedlo dobýt 

na severu hrad Hawarden a poté se rychle přesunout k jihu do Ceredigionu, kde dobyl 

Aberystwyth a Llandaver. Rychlým přesunem vojsk Angličany zaskočil, zatímco Llywelyn byl 

schopný kontrolovat sever.179 Zaskočený Eduard si stále myslel, že s Llywelynem udržuje 

dobré vztahy, rychle ovšem zareagoval na vzniklou agresi a svolal své vazaly 17. května 1282 

do Worchesteru. Nepovedlo se mu ovšem narychlo sehnat tak velikou armádu jako v roce 1276 

a ve finále tak čítala pouze 8.000 pěších, 1.000 střelců a 750 těžké jízdy. Mnoho anglických 

vojáků a vojáků waleských vazalů byli v této době v Gaskoňsku. Za cíl měl nejdřív znovu dobýt 

ztracené území Čtyř cantrefů a pak napadnout Snowdonii ze dvou stran.180 Změnu na rozdíl od 

prvního tažení udělal v tom, že se do Walesu ze severu pokoušel dostat přes moře, ovšem to se 

nakonec ukázala jako taktická chyba. Angličané zároveň neměli vypracovanou síť špehů mezi 

waleskými vojsky a nevěděli tak o jejich manévrech. To se stalo osudné například Rogerovi 

Cliffordovi, který při neuváženém vylodění zemřel.181 Obecně se pro Anglii situaci nevyvíjela 

dobře. V říjnu přirozenou smrtí zemřel Roger Mortimer a vojenské síly z jihu se nepodařilo 

dostat do Snowdonie,182 proto se Eduard rozhodl pro vyjednávání. 

 To měl vést John Peckham, kněz, velký myslitel své doby a významná osobnost 

anglických církevních dějin 13. století. Vystudoval na Pařížské univerzitě jako žák 

Bonaventurův a byl silně ovlivněn aristotelovskými myšlenkami a Tomášem Akvinským. 

Možná i díky tomu se krom teologie zabýval i exaktními vědami, hlavně pak optikou. Po 

návratu do Anglie učil na Oxfordu a roku 1279 byl jmenován arcibiskupem canterburským.183 

Jeho diplomatická cesta do Walesu poukazuje na mnohé neduhy mezi Angličany a Walesany, 

a pokud se Eduard rozhodl pro mírovou cestu, tak neučinil zrovna šťastné rozhodnutí, tím, že 

poslal do Walesu zrovna Peckhama. Arcibiskup zastával pochopitelně i své vlastní zájmy, 

hlavně pak v církevních otázkách. V zásadě totiž byl kritikem waleské církve a waleské 

 
179 MORRIS, John E. The Welsh Wars of Edward I.: A Contribution to Medieval Military History, Based on 

Original Documents, Oxford: Clarendon Press, 1901, 153-154. 
180 POWICKE, Maurice, The Thirteenth Century, 422-423. 
181 The Chronicle of Pierre de Langtoft, 179. 
182 Welsh Rolls, 244. 
183 Pro hlubší analýzu Peckhamova života a teologických myšlenek viz. KNOWLES, M. D. Some Aspects of the 

Career of Arcibishop Peckham, Part I IN: The English Historical Review, vol. 57, no. 225, Oxford: Oxford 

University Press, 1942, 1-18. 
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morálky, a přestože jako arcibiskup canterburský oficiálně byl nadřazený waleským církevním 

hodnostářům, de facto jeho vliv nebyl ve Walesu příliš efektivní.184  

Nejprobíranějším tématem na programu vzájemných disputací bylo právo - jak moc 

reálně Walesané mohli uplatňovat svůj nárok na užívání vlastního práva v otázkách 

majetkových sporů? Je potřeba si uvědomit, že pro Walesany byla půda zárukou svobody, právo 

pak jako identifikační nástroj, proto jakákoliv intervence ze strany Angličanů pro ně byl brána 

jako utlačování. Spor mezi Llywelynem a Gruffuddem Gwenwynwynem toho byl jasným 

důkazem. Sám Llywelyn argumentoval již v roce 1278 tím, že ostatní anglické provincie, jako 

Irsko, Skotsko i Gaskoňsko, smějí v rámci svých interních záležitostí využívat národního práva 

a že tato možnost je Walesu upírána.185 Tím, že vyzval k užívání waleského práva, vytvořil ideu 

toho, že si waleská identita zaslouží stejné ochrany jako samotný jeho lid (nacio).186 Zároveň 

s tím Llywelyn popsal Peckhamovi, jak Walesané trpí pod anglickou nadvládou a král na to 

vůbec nedbá,187 což dále vykresluje frustraci, která v severním Walesu zákonitě musela 

panovat. Skutečně tak došlo v tomto období k jistému výboji nacionalismu, ovšem nejednalo 

se o výboj celonárodní, ale pouze lokální. Pokud nějaká myšlenka „waleského nacionalismu“ 

přežívala i v Powysu a Deheubarthu, tak byla upozaděna pragmatickými důvody, konkrétně 

pak odporem vůči Gwyneddu. 

Peckham s Eduardem zprvu v diplomatických jednáních kvůli vojenské situaci 

takříkajíc „tahali za kratší konec“ a trpělivě přistupovali na Llywelynovu hru. Naštěstí pro ně 

se ovšem situaci na podzim diametrálně otočila. Výrazná část vojska Williama de Valence, 

sídlící na západě Walesu,188 se pohnula směrem k Builthu, ke kterému směřoval v prosinci 

Llywelyn ap Gruffudd. Na tomto místě zažil svůj triumf před montgomerskou dohodou 

a pokusil se tak dále posílit morálku Walesanů, kterým se i v početní nevýhodě a při nedostatku 

zásob dařilo úspěšně se Angličanům bránit.189 V Builthu se ovšem anglická armáda spojila 

s Gwenwynwynovou armádou a 11. prosince 1282 se jim podařilo Llylwelyna ap Gruffudda 

 
184 KNOWLES, M. D. Some Aspects of the Career of Arcibishop Peckham (Continued) IN: The English 

Historical Review, vol. 57, no. 226, Oxford: Oxford University Press, 1942. 179-180. 
185 SMITH, J. Beverly, Llywelyn ap Gruffudd, 475. Smith vychází ze vzájemné diskuse Peckhama s Eduardem 

dokumentované ve Welsh Rolls. 
186 DAVIES, R. R. Age of Conquest, 346. 
187 Registrum Epistolarum Fratris Johannis Peckham, Archiepiscopi Cantuariensis ed. by MARTIN, C.T. 

London: Brown, Green, Longman and Roberts, 1884, 437-440. 
188 Pro hlubší analýzu viz WALKER, R. F. William de Valence and the Army of West Wales, 1282-1283 IN: The 

Welsh History Review, vol. 18, nos. 3, Cardiff: University of Wales Press, 1997, 407-430. 
189 DAVIES, John, A History of Wales, 160. 
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zabít.190 Llywelynova smrt byla inspirací pro mnohá vyprávění a umělecká díla a on sám se stal 

waleským symbolem. Přestože jeho postava je mezi britskými hrdiny poněkud upozaděna a 

nedostává se jí takové pozornosti, jako třeba Williamovi Wallacovi a Robertu Brucovi, ve 

waleském historické paměti je jeho odkaz silně zakořeněn.191 Logicky tomu bylo již v období 

hned po jeho smrti a při hlubším zkoumání pramenů ke Llywelynově smrti si lze všimnout, že 

zatímco v anglických pramenech docházelo ke zběžnému shrnutí události, waleské prameny 

přinášejí detailnější zpracování a snahu o vytvoření historické tradice na základě až 

legendárního pojetí příběhu.192 

Zpráva o Llywelynově smrti takřka rozložila protianglický odpor. Poslední, kdo vytrval, 

byl Dafydd ap Grufudd, který konečně získal po smrti bratra to, po čem toužil. Jako titulovaný 

kníže Walesu ovšem neměl téměř žádnou podporu a zimu přečkal v nehostinné Snowdonii, 

která ho bránila před nebezpečím v podobě Eduardova vojska. Na jaře ovšem měl William de 

Valence již volnou cestu ke Castell y Bere, kde Dafydd sídlil, bez námahy jej dobyl, Dafydda 

zatkl a následně nechal dovést do Toweru. Tam byl usvědčen jako zrádce proti koruně a 

brutálním způsobem umučen a následně zabit.193 Celá přímá linie rodu z Aberffraw tak byla 

nadobro ztracena a (možná trochu paradoxně) právě Dafydd byl oficiálně posledním 

domorodým Walesanem, co držel titul „kníže Walesu“. A to i přestože jeho loajalita vůči 

národu, waleskému lidu, a dokonce i vlastní rodinně je minimálně pochybná. 

 

3.10. Statut z Walesu a nová uspořádání  

 Dobytí Walesu bylo Eduardovým velkým životním úspěchem a vypadalo to, že jednou 

pro vždy vytáhl Anglii trn z paty. Asi nebral celou záležitost jako naplnění Merlinova proroctví, 

ovšem jistě ne proto, že by mu odkaz na artušovskou mytologii byl úplně jedno. Naopak, jak 

již bylo řečeno, jeho fascinace Artušem byla všeobecně známým faktem a je dokonce možné, 

že namísto toho, aby se stylizoval do bílého draka z Proroctví, spíše se bral za navrátivšího pána 

Británie. Symbolicky nechal vykopat a převést údajný hrob Artuše a Ginevry, z Llywelynova 

pokladu odvezl tzv. Artušovu korunu a následně uspořádal hostinu v Aberffraw, kde se 

 
190 Annales Cambriae ed. by WILLIAMS, John, London: Longman, Green, Longman and Roberts, 1860, 106-

107. 
191 Pro hlubší analýzu viz SMITH, Llinos Beverly, Llywelyn ap Gruffudd and the Welsh Historical Conciousness 

IN: Welsh Historical Review, vol. 12, nos. 1, Cardiff: University of Wales Press, 1984, 1-29. 
192 Viz SMITH, Llinos Beverly, The Death of Llywelyn ap Gruffudd: The Narratives Reconsidered IN: The 

Welsh History Review, vol. 11, nos. 2, Cardiff: University of Wales Press, 1983, 200-214. 
193 MAUD, Ralph, David, the Last Prince of Wales, 58-62. 
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nacházela napodobenina Kulatého stolu.194 Krom toho, že se jednalo o poslední ponížení 

gwyneddských knížat, zároveň tím dal najevo, že přebírá otěže waleské mytologie a stává se 

její novou interpretací. 

 Do Walesu zároveň po roce 1283 začalo migrovat mnoho Angličanů. Eduard po 

vítězství musel plnit závazky svým podporovatelům a leníkům, kteří zároveň s tím měli do 

země přinést nové pořádky. Paradoxně waleští zastánci krále během válek nebyli odměněni tak 

štědře, jak si možná představovali s ohledem nato, jaké úsilí a riziko museli vůči němu 

podstupovat. Například Gruffudd ap Gwenwynwyn prakticky získal „pouze“ Powys a stal se 

klasickým anglickým baronem, žádnou další funkci nezískal. Naopak pak ještě musel uvolnit 

část svého území pro Tudura ap Goronwyho, který krom toho, že byl na Llywelynově 

a následně i Dafyddově straně, ještě nakonec získal milost a pozici (z tohoto Tudura pak 

následně vznikl rod Tudorovců). Anglická koruna pak měla mít přímou kontrolou nad nově 

vzniklým územím Severowaleského knížectví, které nahradilo Gwynedd a nad jižními cantrefy 

Ceredigion a Carmarthen. Zbytek byl rozdělen mezi pány z pohraničí, kde stále mělo fungovat 

právo Marky a do kterého Eduard neměl právo příliš zasahovat.195 

 Roku 1284 byl sepsán tzv. Statut z Walesu (Statute of Wales) nebo také podle města 

jeho podepsání Rhuddlanský statut (Statute of Rhuddlan). Ten zavedl ve Walesu anglické právo 

a nadřadil ho nad waleské zákoníky. Nový právní řád úplně nevymýtil ve své praxi waleské 

prvky (byly například ponechány finanční a materiální kompenzace), přesto ovšem došlo 

k zásadní reformě, která měla dopad na každého jedince žijícího na dobytém území. Primárně 

došlo k novému správnímu rozdělení země. Přestala existovat historická forma hegemonů 

Gwynedd, Powys, Deheubarth. Lordové z Powysu (v pozdějších letech již nebyli nazýváni 

‚Gwenwynwyn‘, ale ‚de la Pole‘) se stali dalšími pány z pohraničí a byli tak včleněni do 

Waleské marky. Deheubarth byl rozložen na jednotlivé cantrefy, ve kterých z části vládla 

královská správa nebo potomci waleských vladařů. Gwynedd úplně přestal existovat a vládu 

nad ním přebrala anglická koruna. Hlavním sídlem severního Walesu se pak stal nově 

zbudovaný hrad Caernarfon s kanceláří přímo se zodpovídající té ve Westminstru. S tím se 

logicky vázal také nový systém výběru daní, který podobně jako v Anglii zajišťovali šerifové a 

bailiffové. Vzniklo také mnoho soudních dvorů a do jejich čela byli jmenováni noví soudci 

(převážně Angličané). K největší změně došlo v oblasti dědictví. Byl zrušen do té doby 

rovnocenný nárok nemanželských mužských potomků na získání majetku v posmrtném řízení 

 
194 PRESTWITCH, Michael, Edward I., 204, Plantagenet England, 160. 
195 DAVIES, R. R. Age of Conquest, 353-360. 
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a s tím vázané eventuální následnictví. Tento krok byl učiněn převážně na popud církve a vedl 

tedy k částečnému „poangličtění“ Walesu.196  

 Celá událost zcela evidentně vykazuje koloniální prvky ze strany Anglie, ve finále je 

však poměrně obtížné definovat anglickou politiku jednoduše jako koloniální. Se změnou 

právního řádu se zároveň vázal fenomén anglické migrace na waleské území. Nejednalo se 

pouze o lidi, kteří byli ve Walesu jmenováni do nově vzniklých funkcí, ale i o mnoho dalších 

Angličanů, jejichž pohnutky s novou správou nemusely mít cokoliv společného. Statut 

z Walesu totiž krom jiného z Angličanů přestal dělat cizince, jimiž podle waleských zákoníků 

jinak byli. Jejich poměry a Walesanů se tak vzájemně vyrovnali a Wales se tak de facto stal pro 

Angličany příbuzným prostředím jejich rodné země.197 Výrazným prvkem pak také byla 

výstavba hradních komplexů ve Walesu, které zajistily vojenské a správní podmanění území.198 

Přestože zcela evidentně došlo k anglické politické nadvládě na waleském území, ke kulturní 

nadvládě nikoliv. Wales si zachoval svoji kulturní integritu až do dnešních dnů a zároveň s tím 

v jistých případech vykazuje známky dobrovolného přijetí Anglie jako nadřazeného subjektu. 

Kromě severní části Walesu tak v praxi nedošlo k vojenské anexi a následnému agresivnímu 

přinucení podrobit se jiné mocnosti. 

 

 

 

 

 

 
196 Zároveň se ale nejednalo o prvek čistě anglický, spíše pak v západní Evropě dobově uznávaný. Nelze tedy 

tvrdit, že se jedná o zásah do waleské kultury z popudu přímo svázaného s anglickou mentalitou, jako spíše pak 

s mentalitou středověkého křesťana. The Statutes of Wales, Collected, Edited and Arranged by BOWEN, Ivor, 

London: T. F. Unwin, 1908, 1-27. SMITHS, Llinos Beverly, Statute of Wales IN: The Welsh History Review, 

vol. 10, nos. 2, Cardiff: University of Wales Press, 1980, 127-154. 
197 DAVIES, R. R. Colonial Wales IN: Past and Present, no. 65, Oxford: Oxford University Press, 1974, 3-23. 
198 Viz příslušné kapitoly v WILLIAMS, D. M., KENYON J. R. The Impact of the Edwardian Castles in Wales, 

Oxford: Oxbow Books, 2010. 
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Závěr 

 Středověký Wales z politického pohledu nelze definovat jako státní celek. Jednalo se 

o rozdrobené území postavené na nezávislých jednotkách a existující na individuální vládě 

a správě, a to až do období vrcholného středověku. Území na druhou stranu mělo stejné 

kulturní, právní, jazykové a jiné aspekty, které mezi jednotlivými celky vytvářely podobnou 

mentalitu a příbuzenskou identifikaci s Cymru (nebo Walesem). V zásadě tak lze definovat 

Wales jako jednotné území, ovšem pouze z pohledu kulturně-společenského, a to vlastně až 

v období vrcholného středověku, kdy se waleská identifikace transformuje z „britské“ na 

„waleskou“. Právo pak fungovalo jako jakási páteř, či ústřední a nejviditelnější výsledek 

společenské sounáležitosti, zároveň ale i mnohdy byl v historických událostech jejím štěpícím 

nástrojem. Konkrétně pak, když se začala upřednostňovat jeho politická funkce zakotvující také 

dominantní postavení jednoho vladaře nad jiným.  Pro svobodného středověkého Walesana 

byla nejdůležitější půda a s ní vázaná práva. Kolektivní ideje se pak více vázaly na lokální 

(klanovou) integritu namísto státního celku. 

 Tři hegemoni Gwynedd, Powys a Deheubarth, které se postupně ve středověkém 

Walesu vytvořily, tuto národní diverzitu dále potvrzují. Každý z celků měl odlišný „program“ 

nekompatibilní s ostatními celky, a přestože v dějinách docházelo k unifikačním tendencím, 

neměly nikdy dlouhého trvání. V tomto případě nebyla překážka pouze politická, ale zároveň i 

kulturní. Tradiční pravidla a zákony pro následnictví a dědění půdy vycházely z původního 

kmenového uspořádaní a nezahrnovaly v sobě tak primogeniturní systém a zároveň ani 

podmínku dědictví pouze mužského jedince legitimního původu. Systém, ve kterém dědily 

majetky a tituly, potažmo společenské postavení dokonce i nepřímí či nemanželští potomci, 

musel zpravidla stát na nestabilním základu. Dalším destabilizačním prvkem pak byla sousední 

Anglie. Ta v pravidelných historických intervalech narušovala vazby mezi jednotlivými celky 

a fragmentací taktak zabezpečovala své hranice a zájmy ve Walesu.  

O unifikaci Walesu tak v zásadě stál pouze Gwynedd. Ten se i přes veškeré překážky o 

ní pravidelně pokoušel, a to jak za pomocí vojenské dominance, tak vytvořením legitimního 

titulu tywysog Cymru, kterému by byly podřízeni ostatní waleští vladaři. U Powysu ovšem tímto 

vytvořil vůči sobě zásadní antipatii a historickou křivdu. Deheubarth si pak uvědomoval 

rozdílnost waleských říší a o unifikaci se nikdy nepokoušel, a to i přestože k tomu měl 

prostředky. Nezbylo mu tak než se přiklonit k Anglii z praktických důvodů na rozdíl od 

Powysu, který tak činil z tradičního nepřátelství vůči Gwyneddu. Dá se zároveň tvrdit, že jižní 



61 
 

Wales byl Anglii nejvíce ovlivněn, a to nejenom jeho náklonností vůči anglické kultuře, ale 

také tím, že byl územně nejvíce ovlivňován Waleskou markou. 

Normanská invaze způsobila rozdělení země na dvě části a zásadně dopomohla 

k waleské kulturní identifikaci. Existence tzv. práva Marky nepodřízeného anglickému právu 

pak vytvořila ve Walesu mocenský trojúhelník. Politika pánů z pohraničí na území Walesu se 

zásadně nerovnala anglické zahraniční politice. Prvotní impulz podmanění si Walesanů ze 

strany Anglo-Normanů přišlo právě od pohraničních šlechticů, nikoliv od anglického krále a ten 

se na ní také primárně nepodílel. Jeho intervence do waleského života přišla až později, kdy si 

začal uvědomovat její reálné výhody. Nadvládu nad Walesany pak demonstrovali svým 

vynucováním lenních slibů. Zároveň ale nelze přesně určit, o jakou formu lenních slibů se 

jednalo a jak ji obě kultury vnímaly, vzhledem k tomu, že waleský princip alodiálního vlastnění 

půdy odporoval subfeudální myšlence půdy „spravované“. Je ovšem zřejmé, že „feudální“ 

vztah mezi Anglii a Walesem podporuje myšlenku existence vícero typů lenních vazeb. 

 I přesto byla otázka Walesu pro Anglii vždy spíše až druhotným problémem, a který 

bylo na čase řešit vždy tehdy, co se na něj na delší dobu zapomnělo.  Právě v obdobích anglické 

destabilizace či krize mohli Walesané vždy rozvíjet své unifikační tendence a upevňovat moc 

na území jinak z části kontrolované Angličany. Kombinace „anglické nepozornosti“ a existence 

talentovaných vládců, jako byli Rhodri Veliký, Hywel Dda, Owain Gwynedd a Rhys ap 

Gruffudd, vedly k politickému posilování Walesu. Vrcholu pak dosáhl za vlády Llywelyna 

Velikého a Llywelyna ap Gruffudda, ale ani za jejich vlády nedošlo k vytvoření feudálního 

státu s centralizovanou vládou. Spíše se jednalo o určitou federaci waleských celků postavenou 

na tradičním uspořádání s prvky feudalismu. I oba Llywelynové se totiž potýkali se stejnými 

komplikacemi, jako jejich předchůdci.  

Llywelynovi ap Gruffuddovi se i přes nepříznivé podmínky, za kterých se chopil vlády 

ve Walesu, podařilo více než jakémukoliv jinému waleskému vladaři před ním. Hlavně pak 

využil 2. baronské války v Anglii a za pomocí reforem, kterými navazoval na Llywelyna ap 

Iorwertha, se mu podařilo vytvořit v roce 1267 státní celek, který můžeme nazývat Waleské 

knížectví. Myslím si, že právě od toho roku můžeme vzhledem k okolnostem konečně hovořit 

o státu zvaném Wales. Legitimitu měl ovšem stále podepřenou lením slibem s anglickým 

králem, a proto nezávislost celku je diskutabilní. Zároveň se nejedná o celek, který by byl spojen 

nacionálním uvědoměním a jednotou. Právě toho aspektu Anglie využila, když se rozhodla 

znovu ve Walesu intervenovat. Zároveň s tím si také myslím, že by celá situace takovým 

způsobem nevyeskalovala a neměla takové finále, kdyby na anglickém trůně v téže době seděl 
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člověk méně průbojného charakteru, než byl Eduard I. Plantagenet. Právě střet Llywelyna a 

Eduarda, dvou neústupných a poměrně tvrdohlavých vůdců, vedl k vzájemným diplomatickým 

roztržkám, nepochopení a ve finále podmanění si Walesu Anglií a sepsání Statutu z Walesu. 

Přestože Wales po roce 1284 vykazoval známky kolonizované země, celkové myšlence 

Walesu jako anglické kolonii odporuje jeden zásadní faktor, a tím je jejich dobrovolné 

podvolení se Angličanům. V celkovém měřítku totiž nedošlo k agresivnímu vnucování 

anglického vlivu, spíše jeho přijetí jako alternativě k nepřijatelné politice, vedené Gwyneddem. 

Rozdíl mezi oběma celky je samozřejmě značný a mohl vyvolávat i kulturní konflikty, ovšem 

ty nebyly primárními podměty k anglické invazivní politice vůči Walesu, jako pak spíše jejím 

důsledkem. 
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