
Doba poděbradská

Krátce po své korunovaci umírá Zikmund Lucemburský bez mužského dědice, s ním 
vymírají po meči i Lucemburkové.
Jediná Zikmundova dcera Alžběta se vdává za rakouského vévodu Albrechta 
Habsburského, ten však záhy umírá též. Alžbětě se až po jeho smrti narodil syn 
Ladislav, nazývaný proto Pohrobek.

Dlouhá léta bezvládí v Čechách vedla k důležitým změnám v zemi. O veřejných 
věcech rozhodovaly zemské sněmy + landfrídy (krajské spolky šlechty a měst) v 
čele s volenými hejtmany.
Obyvatelé českých zemí se dělili podle víry na dvojí lid - katolíky a kališníky. Mezi 
kališníky byl nejmocnější Jiří z Poděbrad. V čele katolické strany stál Oldřich z 
Rožmberka. Mezi oběma stranami spory narušující klid v zemi.

Jiří z Poděbrad v roce 1448 dobyl Prahu a prohlásil se správcem státu za nezletilého 
dědice trůnu Ladislava Pohrobka, jenž žil zatím s matkou v Uhrách. V roce 1452 byl 
Jiří skutečně zvolen zemským správcem. Tím zůstal i poté, co na český trůn 
nastoupil v roce 1453 třináctiletý Ladislav Pohrobek. Ten stejně trávil většinu času 
mimo Čechy. Jiří ho vyzval k návratu do Prahy a plánovala se jeho svatba s 
francouzskou princeznou. Ladislav však v roce 1457 náhle umírá (spekulovalo se o 
vraždě, ale výzkum kosterních pozůstatků potvrdil, že příčinou smrti byla leukemie). 

Po Ladislavově smrti zvolila česká šlechta v roce 1458 králem Jiřího z Poděbrad, 
který potom vládl 13 let. Jedná se o událost v českých dějinách ojedinělou. 
Panovníkem se stal muž, který nebyl z královského rodu, ale byl pouhým šlechticem 
a kromě toho ještě kališníkem!
Přesto dokázal ve složitých podmínkách pohusitské doby vládnout rozvážně a 
takticky. Dodržoval kompaktáta a usiloval o mír a pořádek v zemi. Oženil se s 
katoličkou. I jeho přední rádci byli katolíci. Snažil se být dobrým vladařem obojího 
lidu.
To se však nelíbilo papeži, který chtěl, aby Jiří přestoupil na katolickou víru. Když to 
odmítl, prohlásil papež Jiřího za kacíře a dokonce proti němu vyhlásil křížovou 
výpravu!
Jiří si však začal hledat spojence. Vyslal poselstvo vedené svým švagrem Lvem z 
Rožmitálu s výzvou všem evropským panovníkům, aby se připojili k mírovému 
svazu evropských států. Měli se zavázat, že spolu nebudou válčit a vzájemné spory 
budou řešit smírnou cestou. Evropští panovníci však o Jiřího návrh nestáli. Jeho 
myšlenka předběhla o několik staletí svou dobu.
Spor mezi Jiřím a papežem povzbudil Jiřího nepřátele. Katolické panstvo a města 
proti němu zahájily odboj. Do jejich čela se postavil Jiřího zeť- uherský král Matyáš 
Korvín. Jiří Matyáše přemohl a zajal, ale pak ho propustil. Matyáš unikl na Moravu, 
kde se nechal v Olomouci korunovat českým králem. Jiří věděl, že nedokáže udržet 
trůn pro své syny, a tak jej nabídl polskému rodu Jagellonců. Sám krátce na to v roce 
1471 nečekaně zemřel.



 


