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Jiří z Poděbrad 
 Jiří z Poděbrad (Poděbrady)- 1471 (Praha) je pochován v Chrámu sv. Víta v 

Praze 1452 

   

  českým sněmem zvolen zemským správcem původně zástupce nezletilého 
Ladislava Pohrobka. 

  po jeho smrti (na leukémii1458 - českým sněmem zvolen králem jediný český 
panovník, který nepocházel z královského rodu, nýbrž z řad panstva (šlechta). 
poslední náš král českého původu obnovil zemi zničenou husitskými válkami 
podporoval řemesla, obchod i těžbu stříbra v Kutné Hoře . 

 2x ženatý: (i když byl kališník, měl katolické manželky) 

  a) Kunhuta ze Šternberka ( 7 dětí )  

  b) Johana z Rožmitálu ( asi 5 dětí )  

 Na evropské královské dvory posílá mírové poselstvo Cílem:  

 1) vytvořit mírový svaz (neřešit spory válkami, ale mírem)  

 2) sjednotit Evropu před tureckým nebezpečím, Tím předběhl svoji dobu ,ale 
poselstvo bylo neúspěšné, evropští panovníci se nepřipojili (svazem by se 
omezila moc papeže) . 

  přezdívka: „husitský král“ 



 dodržoval Basilejská kompaktáta (1436) = uznával tedy, jak katolickou, tak 
kališnickou víru, proto se Čechám říkalo „království dvojího lidu“ (= katolíků a 
kališníků) =>  

 odpor papeže - označil Jiřího za kacíře a dal ho do klatby, poté poslal 
křížovou výpravu do Čech, kterou vedl uherský král Matyáš Korvín, ten byl 
zajat a poražen u Vilémova, slíbil, že od dalšího boje ustoupí, ale místo toho se 
nechal v Olomouci katolickou šlechtou zvolit českým králem 

  (1469) – jeho volbu uznaly i vedlejší země koruny české, takže Jiří z Poděbrad 
si udržel vládu pouze nad kališnickými Čechami – je mu jasné že nástupnictví 
jeho syna by za těchto okolností nebylo uznáno, proto jedná o nástupnictví 
polsko-litevského rodu Jagellonců na český trůn Jednota bratrská nová 
křesťanská církev na začátku 2. poloviny 15. století vznikla v Čechách vliv 
zejména na jižní a střední Moravě neuznávala papeže, ani krále vyznávala 
prostý život naplněný prací  

 odmítala násilí – vojenské řešení sporů a prosazování víry => odmítala způsob, 
jakým husité bojovali za své požadavky její stoupenci byli pronásledováni 
katolíky, kališníky, i Jiřím z Poděbrad jejím nejznámějším biskupem – J. A. 
Komenský (17. st.) 

 

 



                        
zde byl pochován 
Jiří z Poděbrad 


