
 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list č. 1 řešení 
 

Předmět: Dějepis 

Ročník: 7. A 

Opakování vzdělávacího celku: Čechy po husitských válkách (Jiří z Poděbrad, 

Jagellonci) 

 

UPOZORNĚNÍ – pokud někdo z žáků zapomněl učebnice ve škole, ve skříňce, nebo 

je mimo domov, může pracovat s multimediální interaktivní učebnicí 

přes stránky nakladatelství Nová škola www.ucebnice-online.cz 

 Stačí se zaregistrovat jako rodič, vše je bezplatné a funguje ihned, 

sama jsem vyzkoušela a prověřila (vše platí zatím na 30 dní) 

 

Jiří z Poděbrad 

 
1. 
Král Zikmund Lucemburský zemřel roku 1437 bez potomků, mužského nástupce. Jeho smrtí končí vláda 
rodu Lucemburků v Čechách. 
Nástupcem se stal jeho zeť Albrecht Habsburský, ten vládl 
krátce a zemřel při tažení proti Turkům v roce 1439. 
Měl syna, který se narodil až po jeho smrti, proto získal přezdívku 
Ladislav Pohrobek. Jako malý samozřejmě nemohl vládnout, 
v zemi opět nastal rozvrat. Množily se drobné války, loupeživé 
výpravy, spory se řešily násilím. Místo mladičkého krále se stává 
správcem země příznivec husitského hnutí šlechtic 
Jiří z Poděbrad. Tomu se podařilo v zemi opět nastolit řád a 
Čechy zažívají rozkvět. Když mladý Ladislav Pohrobek náhle 
onemocněl a zemřel, byl pak zvolen i českým králem. Byl 
jediným panovníkem našich zemí bez královského původu (nepocházel z panovnického rodu). 

 
 
Text č. 2 
Vládl přísně, spravedlivě a moudře. Nikomu nedovoloval, aby se obohacoval na úkor království, v zemi 
vládl klid a pořádek. Za nejvyšší hodnotu pokládal mír. Věděl, jaké utrpení způsobují války. Chtěl, aby 
evropští panovníci založili svaz, který by na dodržování míru dohlížel. Pro svůj plán však nenašel 
pochopení a spory se i nadále řešily nejčastěji válkami. Také on musel po celý svůj život čelit útokům 
maďarského (uherského) krále Matyáše Korvína, kterého podporovala i část české šlechty. 
Došlo k odtržení Moravy a Slezska od Čech. Jiří měl několik synů (potomků), kteří by mohli vládnout, 
věděl však, že české království potřebuje silného spojence. Chtěl posílit mír a zajistit zemi bezpečí. 
Proto doporučil českému sněmu, aby zvolil novým českým králem syna polského krále Vladislava 
Jagelonského. 
Král Jiří z Poděbrad zemřel roku 1471. 

Další materiály k tématu najdete v učebnici str.: 82 - 84     

Vypracovala: Jana Bačková                                                  


