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D7, (20.4. – 26.4.) - prosím vytisknout – prostudovat - vlepit do sešitu nebo založit 
 

Milí žáci, zápis slouží k pročítání v kombinaci s učebnicí. V on-line prac. listu si pusťte videa. 

D7, zápis: Doba poděbradská a Jagellonci na našem trůnu 
 

Co již známe? 
- navazujeme na období konce husitských válek --- jak již víme, r. 1436 byla v Jihlavě vyhlášena JIHLAVSKÁ 

(BASILEJSKÁ) KOMPAKTÁTA == dohoda mezi katolíky a umírněnými husity: 

1) církev povolila přijímání ,,pod obojí” i běžným věřícím v kostele (ne jen kněžím) 

2) husité souhlasili s nástupem Zikmunda Lucemburského na český trůn  
(Zikmund byl král český, uherský a římský)  

- 1437 – Zikmund umírá – Lucemburkové vymírají po meči  

- jediná dcera Zikmunda Lucemburského si vzala za muže rakouského vévodu, Albrechta Habsburského (+ zemřel r. 1439) --

- měli syna Ladislava --- narodil se až po otcově smrti  

 

Ladislav Pohrobek 
- Byl synem: dcery Zikmunda Lucemburského Alžběty + Albrechta Habsburského 

- Své přízvisko ,,Pohrobek“  získal, protože se narodil až po otcově smrti 

 

- Co jsou to landfrýdy?  = šlechtické rody se sdružovaly do landfrýdů a zajišťovaly právo, 

státní správu i vojenskou ochranu - přesto kriminalita v této době stoupala 

  

- Českým správcem se roku 1452 stal: Jiří z Poděbrad 

- Roku 1457 král Ladislav Pohrobek náhle zemřel ve věku 17 let. Vědci zjistili, že příčinou byla 

leukémie. (Tenkrát nám to Habsburkové měli za zlé – věřili, že byl úmyslně zlikvidován) 

 

Jiří z Poděbrad UČ. str. 110. 
- někdy nazváno ,,obdobím království dvojího lidu“ (katolíci a kališníci) 

- Jiří nastoupil na trůn v roce: 1458 (zvolen českou šlechtou) 

- Přezdívka: ,,Husitský král“ = byl kališník 

- Potýkal se s problémy: 

 a) Původ – jediným českým panovníkem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale 

z panského stavu domácí šlechty. Po něm vládli již pouze králové z cizích dynastií. 

 b) Náboženství – byl kališník (příznivce husitů) – měl snahu o smír s katolíky 

 c) Matyáš Korvín = UHERSKÝ KRÁL – protivník Jiřího, stál v čele křížové výpravy 

vyhlášené papežem proti ,,kacířským Čechám“  

 

- 1. myšlenka spolupráce evropských panovníků = Mírový svaz: v rámci Evropy - řešení sporů 

 

- vztah s papežem: negativní – papež jej považoval za kacíře (Jiří byl kališník), nebylo 

myslitelné, aby jeho potomci po jeho smrti vládli 

 

- Matyáš Korvín se nechal v Olomouci zvolit českými a moravskými katolickými stavy českým 

králem 

- Jiří z Poděbrad nabídl královskou korunu polskému rodu Jagellonců 

- Zemřel v roce 1471 
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D7, (20.4. – 26.4.) - prosím vytisknout – prostudovat - vlepit do sešitu nebo založit 

Vladislav Jagellonský     UČ. str. 112. – 113. 
(1471 – 1516) 

- Nastoupil na trůn v roce: 1471 

- Úmluva s Matyášem Korvínem: 

a) Vladislav panoval v: ČESKÝCH ZEMÍCH 

b) Matyáš panoval v: UHRÁCH (dnes Maďarsko) – po Matyášově smrti se Vladislav stal i 

uherským králem 

- Vliv šlechty za Vladislavovy vlády: velký = oslabení královské moci 

- Přezdívku „král Bene“ si Vladislav údajně vysloužil za to, že šlechtě na žádosti odpovídal 

pouze „bene“ (= „dobře“). 

- vybudoval Vladislavský sál na Pražském hradě  

- Kutnohorský mír z roku 1485: = náboženský smír mezi katolíky a ,,kališníky“ (= utrakvisty) 

- Po smrti Matyáše připojil Uhry a přestěhoval se do Budína v Uhrách. 

- V roce 1500 vydal: Vladislavské zřízení zemské = bývá uváděno jako důkaz slabosti 

panovníka, neboť důsledkem tohoto zřízení je významné omezení královské moci. 

  

Ludvík Jagellonský   UČ. str. 113. 

 
(1516 – 1526) 

- Nastoupil na trůn v roce: 1516, pobýval většinou v uherském Budíně 

- 1517 – Svatováclavská smlouva – města znovu získala právo hlasovat na zemském sněmu. 

- Z východu útočí na Uhry Turci 

- Bitva u Moháče: (v Uhrách, dnes v Maďarsku) 

- Srážka křesťanského vojska s více než dvojnásobně početnou a výborně vycvičenou armádou 

tureckého sultána Sulejmana I. dopadla katastrofálně. Dne 29. srpna 1526 bylo uherské vojsko 

rozdrceno v bitvě u Moháče. Ludvík se po prohrané bitvě na útěku utopil v bažinách kolem 

Moháče. Jeho tělo bylo pohřbeno ve Stoličném Bělehradě do královské hrobky. Jeho osobou 

vymřela česko-uherská větev jagellonské dynastie. 

- na český trůn nastupují po dohodě Habsburkové 

 

Habsburkové na našem trůnu 

Ferdinand I. Habsburský 
- Jako dědičný král byl přijat v: Uhrách a vedlejších zemích Koruny české (Morava, Slezsko, 

Lužice) 

- Volba krále byla prosazena v: Čechách 

- Slib: že bude jako katolík dodržovat kompaktáta  - v Čechách totiž převažovalo kališnické 

obyvatelstvo, dále že bude respektovat stavovské zřízení – sliby dlouho nedodržoval  

- Habsburkové vládli v českých zemích v letech: 1526 – 1918 (do vzniku Československa po 1. sv. válce) 

Pracovní list ON – LINE:  

 ÚKOL 1: Pokud máš přístup k internetu, můžeš se podívat na krátká vtipná výuková videa z cyklu - 

Dějiny udatného českého národa:  

1) JIŘÍ Z PODĚBRAD:  https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs   

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

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sult%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sulejman_I.
https://cs.wikipedia.org/wiki/29._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1526
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Moh%C3%A1%C4%8De
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jagellonci
https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs
https://www.youtube.com/watch?v=RAGlpFbYgfs

