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ANOTACE
Materiál
JAGELLONCI
Vzdělávací obor
Vlastivěda
Tematický okruh
Lidé a čas
Anotace
Materiál slouží k seznámení žáků s dalším vládnoucím rodem v historii naší země. Žáci se seznámí 
se situací v českých zemích po husitských válkách a nástupem Jagellonců na český trůn i s koncem 
jejich vlády. Dále se dozví o nástupu Jiřího z Poděbrad na trůn. V závěru prezentace je zmíněn 
nástup habsburské moci.Prezentace je oživena odkazem na krátké animované filmy s touto 
tematikou. Žáky materiál velmi zaujal, obzvláště se jim líbily animované filmy.
Očekávaný výstup
Žák pracuje s časovými údaji a využívá je k pochopení vztahů mezi ději.
Žák získává ucelený přehled o  období na našem území.
Druh učebního materiálu
Prezentace
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – první stupeň, 4. třída 
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ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

• v roce 1437 zemřel král Zikmund

• neměl mužského potomka      končí                        
vláda Lucemburků na českém trůnu

• jeho nástupce byl manžel jeho dcery               
Albrecht Habsburský

• roku 1439 zemřel na úplavici při tažení 
proti Turkům

• po jeho smrti se mu narodil syn Ladislav

Video:        
Zničená země

http://www.youtube.com/watch?v=a9yFQHzM4yQ
http://www.youtube.com/watch?v=a9yFQHzM4yQ


LADISLAV POHROBEK

• narodil se 4 měsíce po otcově smrti,                                      
proto se mu říká Pohrobek

• v Čechách byla špatná situace: 

– královský majetek byl rozkraden

– rozpory mezi pány se řešily                                         
drobnými válkami

– loupeživé výpravy

• ve 13 letech byl korunován na českého krále

• do jeho dospělosti byl správcem země Jiří z Poděbrad

• v 17 letech Ladislav záhadně onemocněl a za 3 dny zemřel



JIŘÍ Z PODĚBRAD

• doba vlády 1458 - 1471

• byl šlechtic, neměl královský titul

• obhajoval husitské myšlenky     husitský král

• moudrý a spravedlivý

• za jeho vlády v zemi nastal pořádek a klid

• chtěl vytvořit celoevropskou úmluvu                       
mezi panovníky – obrana proti rozvracení míru, 
nepodařilo se 

• vystoupila proti němu šlechta i papež

• vzdal se nároku na královskou korunu pro své syny

• nabídl trůn Vladislavu Jagellonskému

Video:
Jiří z Poděbrad 

http://www.youtube.com/watch?v=yHaq0iqZ37w
http://www.youtube.com/watch?v=yHaq0iqZ37w


VLADISLAV JAGELLONSKÝ

• vládl v letech 1471 – 1516

• slabý a nerozhodný král

• válčil s Matyášem Korvínem o český trůn

• šlechtě dal velké pravomoci, ta ho ovlivňovala

• byl mírné povahy, toužil po míru

• české království bylo rozděleno:

– v Čechách vládl Vladislav

– ve Slezsku a na Moravě Matyáš

• po smrti Matyáše Korvína byl zvolen i uherským králem

• pobýval v Uhrách, v Čechách málo



VLADISLAVSKÝ SÁL

• největší slavnostní prostor 
Pražského hradu

• vystaven za vlády Vladislava 
Jagellonského

• konaly se zde korunovační    
hostiny, jezdecké rytířské turnaje

• dnes je využíván pro významné 
reprezentační události



LUDVÍK JAGELLONSKÝ

• syn Vladislava Jagellonského

• vládl v letech 1516 – 1526

• začal vládnout v 10 letech – říkalo se        
mu „Ludvík dítě“

• pobýval v Uhrách, do Čech jezdil zřídka

• v Čechách byly spory mezi panstvem a rytíři
Video: Jagellonci na 

českém trůně

http://www.youtube.com/watch?v=VzR8GCNQtE4
http://www.youtube.com/watch?v=VzR8GCNQtE4


BITVA U MOHÁČE

Roku 1526 bitva s Turky u Moháče:

– nedostatečná armáda

– šlechta neposlechla a nepomohla

– velká převaha Turků

– uherská vojska poražena

– Ludvík se při útěku z boje utopil               
v bažinách

– Jagellonci vymřeli bez potomků

– na český trůn se dostali Habsburkové
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