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Po vítězství panské jednoty (kališnicko-katolické koalice) nad táborsko-sirotčími vojsky
(radikální husité) v bitvě u Lipan 1434 přijalo české katolické i kališnické panstvo na
českém zemském sněmu r. 1436 v Jihlavě za českého krále císaře a uherského krále
Zikmunda Lucemburského (ten na oplátku potvrdil kompaktáta a sekularizaci církevního
majetku)
Po Zikmundově smrti r.1437 se českým králem stal jeho zeť Albrecht II. Habsburský ( v
r. 1439 umírá – 4 měsíce po jeho smrti se narodil jeho syn Ladislav→Pohrobek)
V l.1439-1452 probíhají českých zemích boje šlechty o moc - 1) katolická šlechta (jádro
JČ , v čele Oldřich z Rožmberka) – r.1449 založila jednotu strakonickou, JČ landfrýd;
2) kališnická šlechta (jádro VČ v čele s Jiřím z Poděbrad – jednota poděbradská, VČ
landfrýd)
Zvítězil Jiří z Poděbrad - opíral se o nižší šlechtu a měšťanstvo
R. 1448 Jiří z Poděbrad obsadil Prahu
R. 1452 byl českým zemským sněmem zvolen zemským správcem
za nezletilého Ladislava Pohrobka
R. 1439 - Morava – zemský hejtman kališník Jan Tovačovský
z Cimburka
V l. 1453 – 1457 českým králem Ladislav Pohrobek (14 – 18 let)
R. 1457 Ladislav Pohrobek zemřel v Praze na leukémii

Ladislav Pohrobek

JIŘÍ Z PODĚBRAD (1458 – 1471)









R. 1458 – 1471 českým králem Jiří z Poděbrad
(husitský král, král dvojího lidu – umírněný
kališník usilující o soužití kališníků a katolíků, poslední Čech na
českém trůně – pak už jen cizinci: (1471-1526 Jagellonci, 1526-1918
Habs.).
Upevnil panovnickou moci – český stát = centralizovaná monarchie;
posílení mezinárodního postavení českého státu
Počátek vlády = dobré vztahy s papežem Piem II.
60. léta zhoršení vzájemných vztahů → Jiří z P. odmítl vzdát se
kalicha
Pius II. (italský humanista Aeneas Silvius Piccolomini, autor
prokatolické Historie české) - r. 1462 zrušil kompaktáta a odmítl
uznat voleného husitského pražského arcibiskupa Jana Rokycanu za
legálního pražského arcibiskupa
Jiří z Poděbrad proto zakázal studium katolíků na pražské univerzitě
– ta se stala výlučně kališnickou

JIŘÍ Z PODĚBRAD
R. 1464 Jiří z Poděbrad navrhl
vytvoření Ligy křesťanských
panovníků v čele s francouzským
králem Ludvíkem XI.
 1. cíl = společná obrana křesťanské Evropy proti
muslimským Turkům (ohrožovali Evropu z V)
 2. cíl = mírové řešení sporů v Evropě (jednáním před
evropským parlamentem – předchůdce OSN)
 S tímto návrhem neuspěl – velký odpor papeže,
kterého do svého návrhu nezahrnul (šlo o spolek
panovníků, tj. nejvyšších představitelů světské moci)
 Papež se oprávněně obával oslabení svého vlivu
v Evropě
 Pro podporu Ligy křesťanských panovníků vyslal Jiří
z Poděbrad do západní Evropy i poselstvo (vedené
svým švagrem Lvem z Rožmitálu) - marně


Matyáš Korvín
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Vědomé opomenutí papeže v Jiřího návrhu na
vznik Ligy křesťanských panovníků prohloubilo
jejich spor →
R. 1467 vyhlásil Piův nástupce papež Pavel II.
proti kališnickým Čechám křížovou výpravu
V čele křížové výpravy r.1468 - uherský král
Matyáš Korvín - bývalý zeť Jiřího z Poděbrad (Jiřího
dcera a Matyášova manželka Kateřina-Kunhuta zemřela v 15 letech při
porodu)
R. 1469 Matyáš Korvín u Vilémova poražen a zajat, pod slibem
zanechání nepřátelství propuštěn - slib nedodržel
R. 1469 se nechal katolickou částí české šlechty zvolit v Olomouci
českým králem →
R. 1469-71 u nás dvojvládí: kališnický český král Jiří z Poděbrad a
katolický český král Matyáš Korvín (uznáván ve Slezsku, Lužici a
moravskou katolickou šlechtou)
R. 1471 Jiří z Poděbrad umírá (pochován v kryptě chrámu sv.Víta, srdce
v tradičním husitském chrámu - Týnském chrámu)
Novým českým králem zvolen českým zemským sněmem v Kutné Hoře
na Jiřího doporučení (v závěti) syn pols.krále Kazimíra Vladislav II.
Jagellonský
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Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro
potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a
školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá
autorskému zákonu.
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