
JIŘÍ Z PODĚBRAD  

České země byly vyčerpány roky bojů, hospodářství země bylo v troskách a lidé hladověli. Zikmund 

Lucemburský zemřel rok poté, co byl uznán jeho nárok na český trůn. Na trůn nastoupil Albrecht 

Habsburský, ale krátce nato také zemřel - dříve, než přišel na svět jeho potomek Ladislav (získal přídomek 

Pohrobek). Neboť byl král ještě dítě, bylo třeba, aby místo něj v jeho zemích vykonávali správu určení 

šlechtici. V českých zemích byl správcem vlivný husitský šlechtic Jiří z Poděbrad. Ladislav Pohrobek v 17ti 

letech uprostřed příprav na svatbu umírá na leukemii a země je opět bez panovníka. 

Poprvé v českých dějinách šlechta nehledala nového krále v zahraničí, ale obrátila se do svých řad. V roce 

1458 byl v Praze zvolen novým králem husitský šlechtic a dosavadní správce českých zemí Jiří z Poděbrad. 

Dodržoval kompaktáta (povolené přijímaní podobojí) a snažil se o udržení smíru mezi katolíky a kališníky. Z 

tohoto důvodu byl znám jako král dvojího lidu. 

 Vláda Jiřího z Poděbrad znamenala pro české země hospodářskou stabilizaci: 

 Obnovil hospodářství narušené husitskými válkami. 

 Zavedl znovu těžbu stříbra v Kutné Hoře. 

 Chránil bezpečnost obchodních cest před loupeživými lapky. 

 Podpořil řemesla a obchod. 

Jiří se snažil o vytvoření celoevropské aliance panovníků, která by vnitřní problémy řešila mírovou cestou a 

vnějšímu nepříteli se pak postavila bok po boku. Tato myšlenka značně předběhla svou dobu a nenašla u 

ostatních panovníků pochopení.  Papež navíc považoval Jiřího za kacíře a hrozil mu křížovou výpravou. Jiří 

z Poděbrad vedl válku s křižáky vedenými uherským králem Matyášem Korvínem. Korvín se nechal v 

Olomouci zvolit českým králem. Obsadil Moravu, Slezsko a Lužici.  

Jiří si uvědomoval, že českou korunu neudrží pro svůj rod (neměl šlechtický původ, byl kališník), a tak před 

svou smrtí nabídl trůn polskému královskému rodu Jagelloncům (katolíci) s podmínkou, že budou nadále 

dodržovat kompaktáta. 

Jiří z Poděbrad zemřel r. 1471 v necelých 51 letech na chorobu jater a ledvin, vodnatelnost. Pro svou 

tloušťku se v posledních dnech života nemohl ani pohybovat. 

 

Ladislav Pohrobek     Jiří z Poděbrad         

 

 

 



 

Rozhodni ANO / NE  

1) Jiří z Poděbrad nebyl katolického vyznání.  

2) Nejprve byl zemským správcem a vládl za nezletilého Matyáše Korvína.  

3) Bývá označován jako král „dvojího lidu“, tedy bohatých a chudých.  

4) Za jeho vlády žili vedle sebe katolíci a kališníci.  

5) Vyvedl zemi z úpadku, podporoval řemesla a obchod.  

6) Papež ho prohlásil za kacíře a vyhlásil proti němu křížovou výpravu.  

7) Proti Jiřímu vedl válku i rakouský král Matyáš Korvín.  

8) Přišel s návrhem mírové smlouvy, která měla vést panovníky 

k mírovému řešení konfliktů.  

9) Podporu mírové smlouvy měla vyjednat poselstva, která vysílal 

k panovnickým dvorům po celém světě.  

10) Před svou smrtí nabídl nástupnictví Jagelloncům, protože neměl vlastní 

syny. 

 

 

Zápis do sešitu: 

Jiří z Poděbrad = „král dvojího lidu“, „husitský král“ 

- šlechtického původu, husita  

- hospodářská stabilizace země 

- navrhl celoevropskou mírovou smlouvu - neúspěch 

- spory s papežem – křížová výprava proti Čechám 

- nabídl korunu polskému rodu Jagellonců  

 


