
Jiří z Poděbrad 

Po smrti mladého Ladislava Pohrobka museli jak v Čechách, tak v Uhrách vyřešit nástupnictví na trůn. 
V Čechách byl králem zvolen Jiří z Poděbrad a v Uhrách Matyáš Korvín, pozdější zeď Jiřího 
z Poděbrad. 
Jiří z Poděbrad měl výjimečné vladařské schopnosti, byl však „pouze“ šlechtic, mezi královským a 
šlechtickým rodem byl velký rozdíl. Volený král měl menší autoritu než král dědičný, tedy král z vůle 
boží. Jiří byl kališník, husita, v očích Evropy tedy kacíř, vládl kališníků i katolíkům a to bylo velmi těžké. 
Jiří usiloval o založení „mírového svazu“, aby se panovníci zavázali, že nebudou proti sobě válčit a vše 
budou řešit diplomaticky a společně bránit Evropu před tureckým nebezpečím. To se mu však 
nepovedlo. 
 Matyáš Korvín usiloval o českou korunu, byl katolík a měl proto podporu papeže. 
 
I ve složitých podmínkách dokázal Jiří z Poděbrad rozvážně a takticky vládnout. Vzal si katolickou 
manželku a také měl katolické rádce. Katolíci i kališníci žili vedle sebe celkem spokojeně. To se však 
nelíbilo papeži, prohlásil českého krále za kacíře a vyhlásil proti němu křížovou výpravu. Katolická 
šlechta tímto proti Jiřímu zahájila odboj, křížovou výpravu vedl Korvín. Jiří z Poděbrad křižáky porazil 
a Matyáše zatkl, ale jakožto svého zetě ho nechal propustit. Matyáš Korvín se vzápětí nechal katolíky 
zvolit českým králem. 
Jiří z Poděbrad nemohl pro své syny zajistit následnictví trůnu, proto jej nabídl polskému královskému 

rodu Jagellonců. Jiří 1471 nečekaně zemřel. 

 

Vladislav Jagellonský 

Stal se 1471 českým králem, byl zvolen zemským sněmem, byl katolík a pocházel z královského rodu. 

Nastoupil do velmi složitých poměrů. Matyáš Korvín se také nechal korunovat českým králem ( zvolen 

jen katolíky ).  Po několika letech bojů uzavřeli dohodu a vládu si rozdělili. Vladislav panoval 

v Čechách a Korvín na Moravě, Slezsku a Lužici. 

Vladislav měl mírnou a laskavou povahu a tím jeho královská moc slábla. Za jeho vlády vznikla tzv. 

vladislavská gotika, na Pražském hradě nechal vybudovat krásný Vladislavský sál. 

1485 kutnohorský smír – zrovnoprávňoval katolíky i kališníky, přinesl náboženskou snášenlivost. 

Po smrti Matyáše Korvína Vladislav k Čechám opět připojil Uhry a vedlejší země Koruny české. Svůj 

trůn přemístil do uherského Budína. 

 

Ludvík Jagellonský 

Nastoupil na trůn 1516 po smrti svého otce Vladislava a také sídlil v Budíně.  Když v roce 1526 vtrhl 
do Uher turecký sultán Suleyman Nádherný, postavil se Ludvík proti obrovské přesile v bitvě u 
Moháče. Ludvíkovo vojsko bylo poraženo a zahnáno na útěk. Mladý král spadl s koně a utopil se 
v bažině. 
 
České království již po několikáté muselo hledat nového krále. Volba padla na Ludvíkova švagra 
Ferdinanda Habsburského. Češi ho přijali, ale prosadili si, že krále budou volit. Chtěli, aby byl 
Ferdinand zvolen a ne dědičně přijat. Ferdinand slíbil dodržovat náboženskou svobodu a respektovat 
stavovská privilegia. Pak to moc nedodržoval a upřednostňoval katolíky. 
1526 byl Ferdinand Habsburský zvolen českým králem. Habsburkové vládli v Čechách až do roku 
1918. 



 
 
Prostuduj text a písemně odpověz na otázky: 
 

1. Proti komu bojoval Jiří z Poděbrad ? 
2. Co měl být mírový svaz ? 
3. Co znamenal kutnohorský smír ? 
4. Kdo nechal postavit Vladislavský sál ? 
5. Kdy a kde umřel Ludvík Jagellonský ? 
6. Kdy nastoupili Habsburkové na český trůn ? 

 

 


