
České království za Jagellonců 

1) Vladislav II. Jagellonský: 

a) vládl 1471 – 1516: 

- válčil s Matyášem Korvínem 

- ten do své smrti ovládal Moravu 

- po jeho smrti Vladislav získal Moravu i Uhry 

 

Vladislav Jagellonský Matyáš Korvín 

Vladislavova majestátní pečeť 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vladislav_II-pe%C4%8De%C5%A5.jpg


b) král Bene: 

- „dobře“ 

- byl velmi vzdělaný 

 

 

přezdívku „král Bene“ si 
Vladislav údajně vysloužil za 

to, že šlechtě na žádosti 
odpovídal pouze „bene“  

(tj. „dobře“) 

v roce 1475 nechal 
Vladislav Jagellonský 

vybudovat Prašnou bránu 

Vladislavský sál je největší 
slavnostní prostor středověké části 

Pražského hrad 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vladislaus_II_of_Bohemia_and_Hungary.jpg


c) boje mezi katolíky a kališníky: 

- král byl katolík, ale kališníky toleroval 

- byl uzavřen náboženský smír 

 

 

- rovnoprávnost katolíků a kališníků 

 

závažný dosah měl konflikt Prahy a ostatních královských měst se 
sjednocenou kališnickou a katolickou šlechtou 

Vladislav podporoval 
katolickou církev 



d) Vladislavské zřízení zemské: 

- 1500 

- spory mezi šlechtou a městy 

- města ztratila právo hlasovat na sněmu 

- velká nespokojenost měst 

 

e) válčil s Turky: 

- vládu přenesl do Uher 

 

 

 

Vladislavské zřízení zemské 



2) Ludvík II. Jagellonský: 

a) vlády se ujal v 10 – letech: 

- král „dítě“ 

 

 

Ludvík II. Jagellonský Ludvík s rodinou Maxmiliána I. Ludvík Jagellonský – český, 
uherský a  chorvatský král 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Louis2.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bernhard_Strigel_003.jpg


b) Svatováclavská smlouva: 

- 1517  

- ukončila spory šlechty a měst 

- města mohla opět hlasovat na sněmu 

- šlechtě bylo povoleno podnikání 

- vařit pivo,… 

 

 

vaření piva v pozdním 
středověku záviselo na dobrém 

sládkovi a čistotě varny 

historický snímek Smíchovského pivovaru 



c) padl v bitvě u Moháče: 

- 1526 

- byl poražen Turky 

- tím vymřel rod Jagellonců 

- nastoupil rod Habsburků 

Turecké vojska v bitvě u Moháče 
uštědřila křesťanským svatým 
bojovníkům krutou porážku 

bitva u Moháče 

bitva u Moháče měla zastavit turecký vpád do Evropy  

http://www.neaktuality.cz/wp-content/uploads/bitvaumohace.jpg


3) Jagellonská gotika: 

- pozdní gotika 

- přestavba Pražského hradu 

- architekt Benedikt Rejt 

- Vladislavský sál 

- Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře 

- iniciála W 

 

pozdně gotická sakrální okna 

Benedikt Rejt 
Vladislavský sál chrám sv. Barbory 



Test – kdo nebo co je na obrázku? 

Vladislav  II. Jagellonský Matyáš Korvín Ludvík II. Jagellonský 

Vladislavský sál  
bitva u Moháče  



Opakování: 

• Charakterizuj vládu Vladislava Jagellonského? 

• Proč se Vladislavovi říkalo král Bene? 

• Co víš o sporech mezi městy a šlechtou? 

• Proč Vladislav přenesl vládu do Uher? 

• Co víš o Svatováclavské smlouvě? 

• Vyjmenuj významné stavby benedikta Rejta? 

 

Otázky pro mladé historiky: 

• Jaký je rozdíl mezi gotikou období Karla IV. a pozdní 
gotikou? 

• Jakou vojenskou taktiku chtěl Ludvík II. využít v bitvě 
u Moháče? 

 



ČESKÉ A UHERSKÉ KRÁLOVSTVÍ ZA VLÁDY JAGELLONCŮ - ZÁPIS 

na konci vlády Jiřího z Poděbrad začal velký hospodářský rozkvět 

Vladislav I. (1471 – 1516) – král Dobře 

boj s uherským králem o vládu v českém království – ztráta Moravy 

oslabení královské moci – král se dělil o moc se zástupci stavů (pánů, rytířů a 
měst) – stavovský stát 

spory mezi šlechtou a městy- šlechta svým podnikáním porušovala privilegia 
měst 

1517 Svatováclavská smlouva – dohoda mezi městy a šlechtou 

1490 – Vladislav se stal i uherským králem – sídlo přesunul na Budín 

Ludvík (1516 – 1526) 

padl 1526 v bitvě u Moháče – proti Turkům – vymření Jagellonců 

jagellonská gotika – Vladislavský sál, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře 

 


