
zápis – DOBA JIŘÍHO Z PODĚBRAD 

 

- Po smrti (Z)............................................. Lucemburského v roce 1437 se novým českým krále stal manžel jeho dcery 

Albrecht (H)..............................................., který ale vládl pouhé dva roky než zemřel 

- Albrecht po sobě zanechal těhotnou manželku, které se později narodil syn (L)........................................., 

nazývaný jako (P)........................................., protože se narodil po smrti svého otce. Do doby než dosáhl dospělosti 

spravovaly české království tzv. (L)........................................., neboli spolky měst a šlechty 

- Nejsilnějším landfrýdem  se stal východočeský landfrýd, v jehož čele stál (J).............................. z 

(P)........................................., který byl následně zvolen zemským správcem. 

 

LADISLAV POHROBEK (doba vlády 1453 – 1457) 

- měl přezdívku král (H)................................, kvůli tomu, že byl velmi mladý 

- za jeho vlády české království prosperovalo, na čemž měl velké zásluhy Jiří 

z Poděbrad jakožto zemský správce 

- zemřel ve svých 17 letech na (L)......................................... 

 

JIŘÍ Z PODĚBRAD (doba vlád 1458 – 1471) 

- byl (Š).......................................... původu a byl stoupencem kališnictví 

- v roce .................. byl zvolen šlechtou českým králem 

- říkalo se mu král (D)................................................. 

(L)............................, protože vládl jak katolíkům, tak kališníkům 

- Vytvořil návrh mírové smlouvy, která měla sjednotit evropské panovníky 

v boji proti (T)................................, kteří měli následně řešit veškeré spory 

diplomatickou cestou, tento návrh však nebyl úspěšný 

- V Uhrách byl zvolen králem Jiřího zeť – (M)..................................... 

(K)......................................, který byl katolického vyznání a tudíž měl 

podporu papeže. Cílem Matyáše bylo získat (Č)................................. 

korunu. 

- Papež následně zrušil Basilejská kompaktáta, prohlásil Jiřího za kacíře a vyhlásil proti němu křížovou výpravu v čele 

s Matyášem Korvínem . V bitvě u (V)...................................... byl Matyáš poražen a uprchl do Olomouce, kde se však 

sám prohlásil českým králem. 

- Jiří z Poděbrad nabídl na sklonku vlády českou korunu polskému panovnickému rodu – 

(J).......................................................... 

 

 



zápis – JAGELLONCI 

 

VLADISLAV JAGELLONSKÝ (doba vlády 1471 – 1516)  

- měl přezdívku král (B).............................., protože často souhlasil se 

všemi předkládanými návrhy 

- z počátku své vlády měl spory s Matyášem Korvínem o českou 

korunu. Nakonec se společně dohodli, že Vladislav bude vládnout v 

(Č).............................................. a Matyáš na (M)..........................., 

Slezsku, Lužici a (U).................................. 

- Po Matyášově smrti v roce 1490 připadla všechna jeho území 

Vladislavovi 

- v roce 1485 vydal tzv. (K)........................................... smír, který 

zaručoval katolíkům a kališníkům stejná práva 

- Za jeho vlády byla obnovena stavební činnost a došlo například k přestavbě (P)........................................... 

(H)............................................ Vznikalo mnoho staveb ve stylu tzv. Vladislavské (G).................................. 

Do českého království přicházeli významní architekti například Matěj (R)................................ a Benedikt 

(R)........................... 

 

 

LUDVÍK JAGELLONSKÝ (doba vlády 1516 – 1526) 

- většinu své vlády pobýval v Uhrách v Budíně 

- v roce 1526 vtrhla do Uher (T)................................ armáda, 

k osudové bitvě došlo v roce ..................... u 

(M)...................................., při útěku z bitvy zahynul Ludvík spolu se 

svým koněm v (B)......................................... 

- Ludvíkovou smrtí vymřel rod Jagellonců po meči, na český trůn 

nastoupili HABSBURKOVÉ, kteří drželi český trůn až do roku 1918. 

 

 

 

 

 


