
1 
 

DĚJEPIS – 7. ROČNÍK – POZNÁMKY PRO TÝDEN OD 1.6. DO 5.6. 2020 

Minulý týden jsme dokončili kapitolu husitství. Tento týden se budeme věnovat době 

poděbradské a jagellonské. Jinými slovy s přeneseme do období pozdního středověku a 

podíváme se na to, jak to v českých zemích probíhalo po skončení husitských válek.  

PROČTI SI DANOU LÁTKU V UČEBNICI A PŘEPIŠ SI POZNÁMKY DO SEŠITU 

DOBA PODĚBRADSKÁ A JAGELLONSKÁ – učebnice str. 109–112 

• po smrti Zikmunda Lucemburského († 1437) se na krátkou dobu dostává na český trůn 

ALBRECHT HABSBURSKÝ (1437-1439) 

• po jeho smrti nastává v českých zemích období bezvládí, tzv. landfrýdního zřízení 

• landfrýd = správní jednotka v čele s hejtmanem (dalo by se to přirovnat ke kraji) 

• nejsilnější byl landfrýd východočeský 

• roku 1453 se českým králem stal LADISLAV POHROBEK (1453–1457) 

 
Ladislav Pohrobek – král český a uherský a vévoda rakouský 

• syn Albrechta Habsburského, narodil se až po smrti svého otce, proto měl přízvisko 

Pohrobek 

• na český trůn se dostal jako nezletilý, proto za něho vládli správci – v Čechách Jiří 

z Poděbrad a v Uhrách Jan Hunyady 

JIŘÍ Z PODĚBRAD 

(1458-1471) 

 

• roku 1458 byl českým králem zvolen  

• jednalo o první skutečnou volbu panovníka 

• omezil moc šlechty 

• vládl tzv. zemi dvojího lidu (v českých zemích byli kališníci a katolíci) 

• sám byl kališník, proto byl nazýván „husitský král“ 

• usiloval o vytvoření ligy křesťanských králů na obranu proti Turkům a udržení míru 

• k jednotlivým evropským panovníkům vyslal poselstvo v čele se Lvem z Rožmitálu 
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• papež proti němu vyhlásil křížovou výpravu 

• v čele křížové výpravy stál Matyáš Korvín – uherský král 

• Matyáš byl zajat u Vilémova, ale vzápětí byl propuštěn 

• Jiří z Poděbrad musel řešit otázku nástupnictví =˃ roku 1471 nástup Jagellonců 

(polská dynastie) na český trůn 

ZDROJE:  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Pohrobek 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad 

 

A NA ZÁVĚR TROCHU OPAKOVÁNÍ  

Doplň do rámečků správné pojmy. Když si nebudeš vědět rady, pomůže ti nabídka pojmů. 

Nabídka pojmů: Basilej, kacíř, koncil, Lipany, vozy, glejt, pavéza, Žižka, Vítkov, kalich, Tábor, Zikmund, husité, 

Holý, defenestrace 

TABULKU S POJMY NEPOSÍLEJ. ŘEŠENÍ SI BUDEŠ MOCI ZKONTROLOVAT PŘÍŠTÍ TÝDEN 

 

 

1. Průvodní listina 

2. Znak husitů:  

3. Člověk, který popírá církevní učení 

se nazývá: 

4. Sněm nejvyšších církevních 

představitelů:  

5. Císař svaté říše římské v době 

husitství 

6. Husité používali ke stavbě vozové 

hradby:  

7. Podle Jana Husa se jeho stoupenci 

nazývali:  

8. Mohutný dřevěný štít:  

9. Místo, kde se odehrála poslední 

bitva husitských válek:  

10. Husitský velitel, který je ujal husitů 

po Žižkově smrti:  

11. Vyhození z okna: 

12. Kopec v Praze, kde husité porazili 

křižáky:  

 

13. Místo, kde byla přijata kompaktáta:  

 

14. Město založené radikálními husity:  

 

15. Neporažený husitský vojevůdce – 

Jan: 
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2 K 

3 K 

 

4 K 

 

5 Z 

 

6 V 

 

7 H 

 

8 P 

 

9 L 

 

10 H 

 

11 D 

 

12 V 

  

13 B 

 

14 T 

 

 

15 Ž 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Pohrobek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad
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