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STUDIJNÍ TEXT alá UČEBNICE 😊 

J IŘÍ  Z  PODĚBRAD  

CÍLE TÉMATU: 

 

- Umět popsat, jaká byla situace v Čechách po skončení husitských válek 

- Vědět, kteří panovníci u nás v té době vládli 

- Vědět, jaký byl původ Jiřího z Poděbrad a jak se dostal na český trůn 

- Zdůvodnit, proč a jak se Jiří z Poděbrad snažil zajistit spojence proti papežovi 

 

 

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH 
 

(VIDEO: Dějiny udatného českého národa – 45. díl Zničená země - 

https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o) 

Husitské války nastolily v českém království mnoho změn. Během válek vzrostl vliv měst a šlechty, a naopak moc 

katolické církve se zmenšila. Jinak tomu ale bylo v ostatních zemích koruny české, kde si katolíci udrželi moc. Ačkoliv 

byly husitské boje ukončeny, někteří velitelé se stále nechtěli smířit s jejich výsledkem a drobné boje pokračovaly. 

V zemi se navíc potulovaly loupeživé skupiny a mnoho hradů, měst a tvrzí bylo pobořených. 

 

ALBRECHT HABSBURSKÝ (1438-1439), LADISLAV POHROBEK (1453-1457, král Holec) 

 

V této neklidné době zemřel král Zikmund Lucemburský. Novým králem byl 

zvolen jeho zeť ALBRECHT HABSBURSKÝ, manžel Zikmundovy dcery Alžběty. Ani 

král Albrecht v zemi nestihl utišit nepokoje, při tažení do Uher proti Turkům 

zemřel na úplavici (=vysoce infekční průjmové onemocnění). Zanechal po sobě 

těhotnou manželku, které se později narodil syn LADISLAV nazývaný POHROBEK 

(=narodil se po smrti svého otce). 

 

Kvůli svému věku se Ladislav nemohl 

ujmout vlády, a tak do doby jeho dospělosti spravovaly zemi krajské 

spolky měst a šlechty, takzvané LANDFRÝDY. Nejsilnějším z nich se stal 

východočeský landfrýd, v jehož čele stál český šlechtic JIŘÍ 

Z PODĚBRAD. Ten se rozhodl skončit s neklidem v zemi, vojensky 

obsadil Prahu a byl zvolen zemským správcem. Jiří se snažil uklidnit 

situaci – znovu zavedl pořádek, obnovil obchod a dolování stříbra 

v Kutné Hoře.  

 

Zemským správcem zůstal Jiří z Poděbrad i v době, kdy se samostatné vlády ujal Ladislav Pohrobek. Jiří 

Ladislava přesvědčil, aby přesídlil z Vídně do Prahy, a začala se připravovat jeho svatba s francouzskou 

princeznou. K té však nedošlo, jelikož Ladislav ve svých 17 letech nečekaně zemřel.  

 
(zajímavost: Ladislavovi se přezdívalo KRÁL HOLEC, jelikož nastoupil na trůn velmi mladý (=bezvousý = holý). S dobou jeho vlády 

se také pojí pořekadlo, že „za krále Holce byla za groš ovce.“ (=českým zemím se dařilo) Za lepší situaci v zemi však mohl spíše 

její správce – Jiří z Poděbrad. Když Ladislav náhle zemřel, spekulovalo se o tom, že ho otrávil práce Jiří z Poděbrad. Až ve 20. 

století vyšlo najevo, že Ladislav zemřel na leukémii = rakovina krve. 

https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o


Setkání Matyáše Korvína s Jiřím z Poděbrad u Vilémova.  
(autor: Mikoláš Aleš) 

JIŘÍ Z PODĚBRAD 

JIŘÍ Z PODĚBRAD (1458-1471, „král dvojího lidu“) 
 

(VIDEO: Dějiny udatného českého národa – 46. díl Jiří z Poděbrad - 

https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs) 

(VIDEO: Slavné dny – Den, kdy byl českým králem zvolen Jiří z Poděbrad - 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-ceskym-

kralem-zvolen-jiri-z-podebrad-2-brezen-1458-152877 ) 

Po krátké vládě Ladislava Pohrobka zůstal trůn opět prázdný. Česká šlechta 

tak v roce 1458 zvolila králem JIŘÍHO Z PODĚBRAD, ačkoliv nepocházel 

z královského, ale šlechtického rodu. Jiří byl navíc kališník, proto musel při 

nástupu na trůn slíbit, že bude zachovávat práva jak katolíků, tak kališníků. Stal se tak králem dvojího lidu a 

díky své diplomacii a dobré politice si získal podporu jak v katolických částech království, tak za hranicemi 

země. S jeho vládou se však nesmířil papež, který Jiřího neuznal králem a odmítl potvrdit Basilejská 

kompaktáta. 

(Zajímavosti: 

- Jiří z Poděbrad pocházel ze šlechtické rodiny. Jeho otec byl spolubojovníkem Jana Žižky z Trocnova, ale v husitských válkách 

zahynul. Jiří se po boku svého strýce a opatrovníka zúčastnil ve svých čtrnácti letech bitvy u Lipan na straně vítězné panské 

jednoty.   

- Obě jeho manželky pocházely z katolických šlechtických rodin, on sám zůstal kališníkem. 

- Ke konci jeho života mu jeho tloušťka nedovolovala ani chodit, trpěl vodnatelností a chorobou jater a ledvin, na kterou ve svých 

50 letech zemřel.) 

 

Poselstvo Jiřího z Poděbrad 

 

Jiří z Poděbrad se snažil získat v Evropě spojence proti sílícímu nebezpečí ze strany Turecka. Vyslal 

poselstvo na panovnické dvory v západní Evropě, které mělo dojednat spojenectví zemí za účelem 

společné obrany proti Turecku. To se nakonec vytvořit nepodařilo, přesto si Jiří přízeň ostatních panovníků 

zajistil. 

 

Jiří z Poděbrad a Matyáš Korvín 
 

Situace se zhoršila, když dal papež Jiřího do klatby 

(=nesměl se účastnit církevních obřadů) a vyhlásil 

proti českému království křížovou výpravu. Do čela 

křížové výpravy se postavil Jiřího bývalý zeť, uherský 

král MATYÁŠ KORVÍN. (Zajímavost: Matyáš se oženil 

s dcerou Jiřího – Kateřinou. Po její smrti se však z Jiřího a 

Matyáše stali soupeři o český trůn.) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-ceskym-kralem-zvolen-jiri-z-podebrad-2-brezen-1458-152877
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-ceskym-kralem-zvolen-jiri-z-podebrad-2-brezen-1458-152877


Matyáš Korvín vpadl v roce 1468 na Moravu a jeho vojska pokračovala směrem 

ke kutnohorským dolům. Cestou byl však s vojskem obklíčen u Vilémov, zajat a 

Jiřím z Poděbrad donucen ke smíru. Matyáš své sliby ale nedodržel a při 

zpáteční cestě se nechal v Olomouci zvolit českým králem. 

Jiřímu zůstaly věrné pouze Čechy – Morava a vedlejší země koruny české se 

přidaly na stranu Matyáše. 

Přestože měl Jiří syny, vzdal se nadějí na vytvoření vlastního panovnického 

rodu a jako svého následníka navrhl syna polského krále, VLADISLAVA 

JAGELLONSKÉHO. Krátce na to Jiří z Poděbrad zemřel. 

 

 

J A G E L L O N C I  

CÍLE TÉMATU: 

 

- Popsat vládu Jagellonců v Čechách, zdůvodnit, zda šlo o silné panovníky 

- Popsat jak probíhal spor měst s českou šlechtou a kdo tvořil tzv. stavovský systém 

 

VLADISLAV JAGELLONSKÝ (doba vlády 1471 – 1516) 
 

(VIDEO: Dějiny udatného českého národa – 48. díl Jagellonci na českém 

trůnu  

https://www.youtube.com/watch?v=RAGlpFbYgfs) 

 

Nový král Vladislav Jagellonský se ujal vlády v českém království v 15 

letech. Hned po své korunovaci musel bojovat s Matyášem Korvínem, 

který měl v držení část zemí Koruny české a užíval titul český král. Oba 

panovníci se nakonec domluvili na tom, že království zůstane až do smrti 

jednoho z nich rozdělené. Vladislav vládl v Čechách a Matyáš na 

Moravě a ve Slezsku. 

 

Druhá pražská defenestrace 
 

Král Vladislav nebyl silný panovník, přezdívalo se mu král Bene (česky král Dobře), jelikož souhlasil se všemi 

návrhy, které mu byly předkládány. České kališnické šlechtě se navíc zdálo, že je Vladislav přívržencem 

katolíků, kteří získávali v Praze stále větší vliv.  

Kališnická šlechta využila v roce 1483 nepřítomnosti krále v Praze a napadla dvě radnice – na Starém a 

Novém městě. Z oken Novoměstské radnice vyházeli katolické konšele, čímž došlo k druhé pražské 

defenestraci.  

Spor mezi katolíky a kališníky se podařilo králi urovnat až o dva roky později tzv. KUTNOHORSKÝM 

SMÍREM, který oběma církvím zaručoval stejná práva. 

 

 

 

 

MATYÁŠ KORVÍN 

https://www.youtube.com/watch?v=RAGlpFbYgfs


Zemský sněm zasedal na 
Pražském hradě. Přítomni 

byli vždy zástupci TŘÍ 
STAVŮ: 

1) PANSKÉHO = vyšší 
šlechta 

2) RYTÍŘSKÉHO = nižší 
šlechta 

3) MĚŠŤANSKÉHO 

VLADISLAVSKÝ SÁL NA PRAŽSKÉM 
HRADĚ  

Vladislavský sál byl vytvořen 
Benediktem Rejtem při jeho 
přestavbě Pražského hradu. 

Vladislavský sál sloužil k pořádání 
hostin, zábav i rytířský turnajů (proto 

do sálu vedou jezdecké schody pro 
koně.)   

Vladislavské zřízení zemské, Svatováclavská smlouva 
 

V roce 1490 zemřel Matyáš Korvín a země Koruny české tak byly konečně sjednoceny. Smrtí Matyáše 

Korvína zůstal prázdný také uherský trůn a uherská šlechta si za svého krále zvolila Vladislava, jelikož 

nechtěla silného panovníka. Vladislav tak byl zvolen i uherským králem, ovšem musel přesídlit do 

uherského hlavního města – Budína. V Čechách od té doby pobýval zřídka, 

čehož využívala česká šlechta v posilování svého vlivu v zemi. 

 V roce 1500 si česká šlechta na králi vynutila podepsání nového zemského 

zákoníku, tzv. VLADISLAVSKÉHO ZŘÍZENÍ ZEMSKÉHO, které zvyšovalo moc 

šlechty na úkor českých měst, která tak ztratila právo hlasovat na zemském 

sněmu. S touto situací se města nechtěla smířit, ale ke vzájemné dohodě 

došlo až po Vladislavově smrti v roce 1517, kdy obě strany podepsaly 

SVATOVÁCLAVSKOU SMLOUVU. V té bylo městům přiznáno právo zasedat 

na zemském sněmu a šlechta dostala právo volně podnikat (především 

v pivovarnictví). 

 

Vladislavská gotika 
 

Za krále Vladislava se v zemi obnovila stavební činnost a vznikalo mnoho staveb ve stylu pozdní, tzv. 

vladislavské gotiky. Král nechal přestavět Pražský hrad a do země přicházeli významní architekti z Čech i 

z ciziny. Mezi nejvýznamnější patřili Matěj Rejsek a Benedikt Rejt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUDVÍK JAGELLONSKÝ (doba vlády 1516 – 1526) 
 

Ještě za života Vladislava Jagellonského byl českým králem korunován 

jeho tříletý syn Ludvík. Když král Vladislav zemřel, bylo Ludvíkovi 

pouhých 10 let. Ludvík Jagellonský pobýval většinu svého krátkého 

života v Uhrách v Budíně, do českého království jel až po třinácti 

letech své vlády. České království tak spravovala česká šlechta.  

V roce 1526 vtrhla do Uher turecká armáda a mladý (tehdy dvacetiletý) král svolal armádu a vyrazil proti 

Turkům. Osudná bitva se odehrála na jihu Uher, U MOHÁČE V ROCE 1526, kde král také zemřel. Jeho tělo 

bylo objeveno po dvou letech v bažině, ve které utonul spolu se svým koněm, když utíkal z bitvy. Ludvíkovu 

smrtí vymřel rod Jagellonců po meči. 


