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Jiří z Poděbrad 

Po smrti posledního Lucemburského krále Zikmunda se vlády ujímá manžel jeho dcery 

Albrecht Habsburský, který však v roce 1439 umírá při vojenském tažení proti Turkům. 

Jeho syn Ladislav se narodil až po Albrechtově smrti a získal proto přízvisko Pohrobek. Ten 

se měl v dospělosti stát českým i uherským králem. Než Ladislav dosáhl plnoletosti, stal se 

správcem země příznivec husitského hnutí, šlechtic Jiří z Poděbrad. 

Když Ladislav Pohrobek v necelých 18 letech za nejasných okolností zemřel, byl roku 1458 

zvolen Jiří z Poděbrad českým králem a stal se tak prvním a posledním panovníkem našich 

zemí, který nepocházel z panovnického rodu. 

Král Jiří z Poděbrad vládl přísně, ale spravedlivě a moudře a Čechy tak opět začaly vzkvétat. 

Vynikal jako trpělivý úředník a diplomat.  

Ve své vládě usiloval především o pokojné soužití husitů a katolíků.  

V zemi se v dobách jeho vlády obnovil obchod a výroba, opět začaly fungovat soudy a 

královští vojáci dohlíželi na bezpečnost cest. 

Mír však v Čechách dlouho nebyl, proti králi, kvůli jeho kališnickému vyznání, povstala 

katolická šlechta, které poslal papež na pomoc křížovou výpravu. Do čela křižáků se postavil 

Matyáš Korvín. 

Až do smrti se Jiřímu nepodařilo uzavřít s Matyášem mír. Před svou smrtí nabídl Jiří 

z Poděbrad český trůn polskému princi Vladislavovi z rodu Jagellonců. 

Jiří z Poděbrad byl znám svou diplomacií nejen uvnitř země, ale také v zahraničí. Byl 

přesvědčen o tom, že je velmi výhodné mít v cizině spojence a přátele. Proto navrhl, aby mezi 

sebou panovníci uzavřeli celoevropskou úmluvu jako obranu proti těm, kteří by chtěli 

rozvracet mír. Mezi ostatními panovníky byl jeho návrh vítán, avšak narazil na odpor 

papeže, který v této úmluvě neměl žádné místo. 
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Doplň křížovku: 
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1. Jediným českým panovníkem bez panovnického rodu byl ____________ z Poděbrad. 

2. Byl příslušníkem __________________ církve. 

3. Proti němu stál Matyáš, _________________ král. 

4. Před ním vládl českým zemím ___________________ Habsburský. 

5. Po něm se vlády ujal ________________ Jagellonský. 

6. Nezletilý král českých zemí měl přízvisko _____________________. 

7. V čele křížových výprav stál Matyáš ______________________. 

8. Proti celoevropské úmluvě se postavila ________________________. 

9. Jiří z Poděbrad byl vynikající ________________________. 

 

Po Jiřím z Poděbrad nastoupili na český trůn ___________________________________. 

 

 


