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JIŘÍ Z PODĚBRAD 

 
…člověk postavy krátké, těla čtverhranného, 
pleti bílé, očí jiskřivých, mravů líbezných, 
nakažený husitstvím, ale jinak muž 
spravedlivý a šlechetný… 
                                                         Papež Pius II.  
 



Modlitební kniha Jiřího z Poděbrad 
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úspěšné mládí 
• narodil se roku 1420, na počátku husitské revoluce 
• pocházel ze šlechtického rodu pánů z Kunštátu a 

Poděbrad, který se hlásil ke kališnictví 
• 1434 se asi se svým poručníkem zúčastnil bitvy u Lipan 
• byl hejtmanem mladoboleslavského kraje, později 

hejtmanem východočeského šlechtického spolku, 
vedoucí roli hrál i mezi utrakvisty (= umírněnými 
kališníky) 

• 1448 dobyl Prahu stranící katolíkům 
• 1452 byl zvolen zemským správcem, který měl 

spravovat království, dokud opět nebude mít krále 
• ve stejném roce dobyl Tábor, město radikálních 

táboritů 
 
 
 



Pečeť Jiřího z Poděbrad 
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Ladislav Pohrobek 
• v českém království volil krále zemský sněm 
• po husitských válkách byly české země zchudlé, proto 

sněmem volení kandidáti českou korunu odmítali 
• jako dědic byl následníkem českého trůnu Ladislav 

(jeho dědeček byl císař Zikmund, syn Karla IV.) 
• 1453 byl Ladislav Pohrobek zvolen a korunován 

českým králem (byl již králem polským a uherským) 
• král byl velmi mladý (13), a tak Jiří z Poděbrad byl 

stále zemským správcem 
• 1457 přijel Ladislav do Prahy, aby se ujal vlády, oženil 

se a seznámil s českým prostředím 
• krátce po svém příjezdu ale král náhle zemřel 
• někteří katoličtí šlechtici a církevní hodnostáři 

podezřívali Jiřího z Poděbrad, že mladého krále otrávil 
 
 



Ladislav Pohrobek, král polský, uherský a český 
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husitský král a diplomat 
• 1458 byl Jiří z Poděbrad zvolen českým králem 
• sám byl utrakvistou (umírněným kališníkem), ale snažil se, 

aby kališníci a katolíci žili v českém království ve vzájemné 
toleranci 

• od roku 1462 se dostal  do konfliktu s papežem 
• ve stejném roce se pokusil vytvořit  jakési sdružení evropských 

panovníků, založené na vzájemném respektu, dodržování míru 
a řešení sporů soudem, které by Evropu sjednotilo v boji proti 
Turkům 

• poselstvo ale uspělo jen u některých a organizace nebyla 
založena 

• 1465 vyslal král další výpravu, která měla zlepšit obraz 
českého království (mělo pověst kacířské země) a propagovat 
Čechy jako zemi, kde nikdo není utiskován pro svou víru 
 



Zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem 
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závěr života 
• stále trvalo nepřátelství mezi Jiřím                       

z Poděbrad a papežem, v roce 1466 papež 
dokonce uvrhl krále do klatby a vyhlásil proti 
němu křížovou výpravu 

• zároveň království napadl uherský král 
Matyáš; byl sice poražen, ale v roce 1469  se 
nechal korunovat českým králem a některými 
pány byl králem uznán 

• 1471 Jiří z Poděbrad náhle zemřel, před smrtí 
nabídl českou královskou korunu dynastii 
Jagellonců 
 
 



Král Jiří z Poděbrad 



vysvětli nebo vyhledej význam slov: 

• kališník 

• hejtman 

• radikální 

• pohrobek 

• utrakvista 

• křížová výprava 



Máš správné odpovědi? 
• příslušník husitského hnutí; druh houby 

• zástupce vlastníka panství; vojenská hodnost 

• rozhodný, pevný, důkladný; bezohledný, 
násilný 

• dítě narozené po smrti otce 

• kališník 

• vojenská tažení vyhlášená katolickou církví 
jako svatá válka proti nekřesťanům nebo 
pohanům 
 
 



 
Zdroje: 
Uveřejněné odkazy [cit. 2013-8-11].  
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