
Člověka a jeho region
4. cvičení – Lucemburkové, Doba Husitská, Jiří z Podbrad, Jagellonci

(1306 – 1526)



LUCEMBURKOVÉ

• Boj o vládu v českých zemích (1306-1310)

• Z rodu zůstaly pouze 4 dcery Václava II. Nejstarší Anna byla provdána za 
Jindřicha Korutanského. Zbylé byly Eliška, Markéta a Anežka. Zástupci 
mocenských šlechtických rodů nejsou jednotni ve volbě nového panovníka. 
Nejprve je to Jindřich Korutanský, ale ten musí utéct před císařem 
Albrechtem I. Habsburksým a mladým Rudolfem. Češi prosazovali to, aby 
si Rudolf vzal vdovu po Václavu II., Elišku Rejčku. Rudolf tak učinil, ale 
neplnil sliby dané české šlechtě, chystala se válka, ale Rudolf nečekaně 
zemřel. Znovu se stal králem Jindřich Korutanský. Ten byl ale bezzásadový a 
neschopný, stále žádal jen peníze pro sebe, zadlužoval české království. 
Česká šlechta a kněží proto hledali jiného panovníka a nakonec prosadili 
téměř neznámého prince Jana Lucemburského. Nechtěli totiž silného 
cizího krále (bratra německého císaře Jindřicha VI. Walrama).



Jan Lucemburský

• Inaugurační diplom - šlechta si jím vymohla privilegia (nemusela táhnout do bojů 
s králem, majetek mohou nabývat jen Češi nebo Moravané, po smrti šlechty 
mohou dědit i potomci ne v přímé linii).

• Vedoucí odboj šlechty Jindřich z Lipé, který využíval i neshod krále a královny, 
významně vzrostla úloha šlechty, král Jan Lucemburský rezignoval na poměry 
v Čechách a zabýval se výbojemi v zahraničí, do Čech se vracel jen pro peníze

• Král Jan se zaměřil na zahraniční politiku, boje a diplomacii. Díky podpoře nového 
německého krále získává Chebsko a část Horní Falce. Později připojuje také 
Lucembursko, dále Budyšínsko, Zhořelecko a především Horní a Dolní Slezsko. Své 
postupy financoval díky českým stříbrným dolům. 

• Byl vynikající bojovník, diplomat, rytíř. Díky sporům z německým císařem 
Ludvíkem Bavorem se spřátelil i s papeži, což přispělo k pozdější korunovaci jeho 
syna Karla římský králem (v roce 1346), v témže roce však v bitvě u Kresčaku 
umírá (když jel, tehdy už slepý pomoct francouzskému králi Filipu VI. před útokem 
anglického krále Eduarda). 



KULTURA za Jana Lucemburského

• Královský dvůr jako centrum kultury upadá
• 1338 první radnice (v Praze na Starém městě) - vede k posílení měšťanstva
• Zvýšení Starého města o 6 m (snaha vyhnout se záplavám), nové domy se 

budují již v gotickém stylu, poprvé se začínají ulice také dláždit
• Stále rozhodující vliv na kulturní život má církev - skrze pražského biskupa 

Jana IV. z Dražic, který byl seznámen díky svému pobytu na papežském 
dvoře a znal rozvinutou francouzskou kulturu

• knižní malba (Velislavova bible, rukopisy královy E. Rejčky), Zbraslavská 
kronika (psal opat Petr Žitvaský), česká tvorba Alexandreida, Dalimilova 
kronika

• 1344 - povýšení pražského biskupství na arcibiskupství (první arcibiskup 
Arnošt z Pardubic)



Nástup Karla IV.

• Po smrti Jindřicha z Lipé se šířila anarchie, česká šlechta vyslala 
výpravu pro syna Karla a požádala, aby přišel do Čech. Jan jej učinil 
v roce 1333 markrabětem moravským a svěřil mu de facto vládu nad 
českým královstvím

• Karel IV. si získal plusy tím, že si zvolil české království jako svou 
domovskou zemi, snažil se platit královské dluhy, restituovat královský 
majetek, rozpory s otcem ohledně domácí politiky, král Jan oslepl a 
moc přechází plně na Karla (1341)



Karel IV.

• Budoval si dobré vztahy se šlechtou a hlavně s církví, kterou podporoval. 

• Přestavěl také královský palác, kde chtěl uvítat Blanku, svou manželku. 
Postupně upevňoval svou moc, což se přestávalo opět líbit šlechtě.

• Měl také dobré vztahy s kardinálem a později i papežem Klimentem VI. Ten 
chtěl zbavit moci německého císaře Ludvíka Bavora, což se mu s pomocí 
Lucemburků podařilo.

• Pomocí diplomacie a dynastických sňatků s Annou Falckou a Annou 
Svídnickou si upevnil pozici mezi ostatními uchazeči o říšský trůn a usiloval 
o císařskou korunu. Tu mu (vzhledem k jeho rozpínavosti) nechtěl jeho 
dřívější přítel papež Kliment VI. udělit, a tak se tak stalo až po jeho smrti 
(papež Inoncenc VI.) - v roce 1355 se Karel IV. stává císařem (nejvyšší 
světský titul v té době).



Karel IV.

• Zlata bula Karla IV. (1356) - nový říšský zákon, který platil až do roku 
1806. Zahrnoval např. pravidla volby císaře (stačí prostá většina hlasů 
kurfiřtů). Dle buly také mohli jedině čeští kurfiřtové rozhodovat o 
novém českém králi, pokud král zemřel bez potomků – římský císař 
tedy nemohl rozhodovat. I když české země částečně těžily z toho, že 
jejich králem je mezinárodní panovník, přece jen později se toto stalo 
příčinou vnitřní krize, protože zahraniční politika také stát vyčerpávala.

• celé znění

http://librinostri.catholica.cz/download/SepStatnDiKareIV-r.pdf


Karel IV.

• 1348 - založení pražské univerzity, včetně generálního studia (všechny 
fakulty)

• formuluje právně země České koruny, vydává řadu listin, které upevňují 
vztah českého království k říši a také vztah Moravy a Slezska k Čechám; 

• obnovení svatováclavské tradice; 

• české země se staly jádrem říše římské; 

• rovnoprávnější poměr mezi Čechy, Moravou a Slezkem navzdory představě 
Karla vazby oslabovala (slábne generální sněm složený ze zástupců 
stavovských obcí po celé zemi a sílí váha jednotlivých zemských sněmů 
ovládaných šlechtou, které jsou zaměřena na své, dílčí zájmy).



Karel IV.

• Majestat Carolina - proti zcizování královského majetku, posílení 
pravomocí krále jmenujícího nejvyšší zemské úředníky (komorník, 
písař, soudce); majetek po zemřelých poddaných bez dědice měl 
připadnout králi - šlechta (zejména poslední bod), vnímala jako zásah 
do svých práv, Karel tak od vydání zákoníku odstoupil

• Majestas ve staročeském překladu

http://librinostri.catholica.cz/download/KarluvMajestat-150dpi.pdf


Budovatelská činnost za Karla IV.

• Nové měst pražské: 8. 3. 1348 - postaveno na 1500 domů a desítky kostelů, Praha 
se stala centrem gotické kultury a křesťanského světa. Až do roku 1784 bylo 
samostatným městem, které bylo obehnáno hradbami. Kdo chtěl stavět, musel 
začít do 1 měsíce a být hotov do roku a půl. Na 12 let byly také majitelé nových 
domů osvobozeni od daní. Vybudovány byly také dva chrámy: kostel sv. Štěpána a 
kostel sv. Jindřicha.

• Svatovítská katedrála: Byla postavena na místě kostela sv. Víta a později 
románské baziliky. Základní kámen byl položen 21.11.1344. Architektem byl 
Matyáš z Arrasu. Základy 3-3,5m hluboké. Po smrti Matyáše řídil dílo Petr Parléř, 
ale ani za jeho života nebyla katedrála dostavěna. Práce pokračovala až do smrti 
nástupce Karla IV. Václava IV. do roku 1419, ale zcela dokončená byla až ve 20. 
století (1929). Postavena byla v gotickém stylu. Více zjistit o katedrále, jakož i 
shlédnout její virtuální prohlídku můžete zde.

• VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1na_(Praha)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jind%C5%99icha_a_svat%C3%A9_Kunhuty
http://www.katedralasvatehovita.cz/cs
https://www.katedralasvatehovita.cz/flash/virtualni_prohlidka/index.html


Další památky

• 1342 v Praze ničivá povodeň, zničen Juditin most pod náporem ledu. 
Na jeho místě postaven Kamenný most (postaveny i ochranné 
pilíře). Dnes nazýván Karlův most (1357 - cca 1380).

• Karlštejn (1348-1355) - hrad ve třech úrovních - spodní obytná část, 
střední kostel P. Marie, nejvyšší věž s kaplí sv. Kříže. Věže byly v 
podstatě nedobytnou pevností (až 7m tlusté zdi).

• Staroměstská mostecká věž - měla být triumfálním obloukem -
založena 1357 9.7. v 5:31minu (1-3-5-7-9-7-5-3-1) 

• Hrad Karlštejn zvenku virtuální prohlídka

http://www.muzeumkarlovamostu.cz/cz/karluv-most
http://www.hradkarlstejn.cz/
http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/197/staromestska-mostecka-vez
http://www.panoramika.cz/firma/hrad-karlstejn/10011/


Doba za Karla IV.

• Unikátní časová osa k životu Karla IV

• Interaktivní památky 3D

• Animace výstavby Nového města pražského

• Dokument o stavbě Karlova mostu:

http://www.ceskozemepribehu.cz/timeline
https://sketchfab.com/prahaarcheologicka
https://www.youtube.com/watch?v=b0I-tyqipg8
https://www.youtube.com/watch?v=1TDhX6tu30M


Sochy a práce kameníků

• Kameníci byli sdruženi do tzv. kamenických hutí, v jejichž čele stál 
architekt. Doba učení řemesla byla dlouhá - 5 let. 

• Museli ovládat matematiku, geometrii, ale mít i umělecké cítění. 
Sochy a stavby se dělaly podle plánů (měřítko 1:72 - 1 sáh: 72 palců).

• Mezi časté kamenické prvky patřilo žebroví, svorník (ozdobná spojení 
gotických žeber), chrliče (předchůdce okapů). 

• Sochaři také pracovali na podobiznách panovníků a bohaté šlechty.



Malířský cech

• Díky rozhledu Karla IV. přicházeli do Čech evropští malíři. Malovali 
výjevy na skla katedrál. 

• Skvostným dílem je Vyšebrodský cyklus od Mistra vyšebrodského 
oltáře. 

• Nebo také malířská výzdoba kaple sv. Kříže na Karlštejně (Mistr 
Theodorik) 

• Zdobení katedrál se stalo hitem. I když dle papežova nařízení nesměly 
být v katedrále více než 3 oltáře, v chrámě sv. Víta jich bylo přes 60!

• Většina malířských děl se však nezachovala (jen Zikmund odvážel z 
Prahy prý umělecká díla na 500 vozech - padla do rukou husitů). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ebrodsk%C3%BD_cyklus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe_(Karl%C5%A1tejn)


Krásný sloh

• Díky Karlu IV. se v Čechách rozvíjelo umění, vyvrcholením výtvarného 
umění se stal tzv. krásný sloh. 

• Projevoval se zejména ve vytváření Madon (sošky Panny Marie), 
vzniká její kult a je zaveden její svátek. Vrcholem byl třeboňský oltář. 
Např. Krumlovská madona.

• Více o krásném slohu, který se rozvinul za vlády Václava IV. ZDE

https://cs.wikipedia.org/wiki/Krumlovsk%C3%A1_madona
http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=&detail=1&id_desc=48918


Školství

• Ve 14. století chodilo do školy mnohem více žáků. Měšťané požadovali, aby 
všechny právní akty (koupě, prodej, dědictví, půjčky atd.) byly stvrzovány 
úředními listinami. A k tomu byli potřeba právníci a písaři. Kupci museli vést účty, 
počítat, vyznat se v mírách a váhách. 

• Děti v nižších školách se učili v mateřském jazyce. Dalším stupněm byly školy tzv. 
partikulární, kde mohli žáci získat základy sedmera svobodných umění (trivium -
gramatika, rétorika a dialektika - správné usuzování) a kvadrivium (matematika, 
geometrie, astronomie, muzika) - jen tito mohli pokračovat na univerzitě. 
Rozvíjející království potřebovalo vzdělané lidi. Roste i počet čtenářů a knih. Vedle 
náboženských knih to byli knihy básnické či zábavné. 

• Na počátku 14. století byla napsána Zbraslavská kronika. Karel IV. napsal Vlastní 
životopis (Vita Caroli), celý česky zde. Stále se psalo na pergamen z kůží. Byl velmi 
drahý, často se používal vícekrát, když se původní text seškrabal. Až v průběhu 14 
století se postupně do českých zemí dostává papír.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zbraslavsk%C3%A1_kronika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vita_Caroli
http://www.sesity.net/elektronicka-knihovna/vita-caroli.pdf




Karel IV. volí Prahu jako své sídelní město – život v 
Praze

• Praha ve 14. století byla podřízena jen králi, jinak nebyla svoboda obyvatel 
nějak omezována. 

• Král (hlavně Jan) si často půjčoval od bohatých měšťanů - patricijů.
• Město řídila rada 12 konšelů, kterým předsedal purkmistr. 
• V roce 1341 byl vydán městský zákoník. O tři roky dříve byla také zřízená 

radnice. 
• Chudší vrstvu tvořili řemeslníci a kramáři (drobní obchodníci). Nejchudší 

pak byli služebníci, domácí čeleď, nádeníci, tovaryši a lidé, kteří pracovat 
nemohli nebo nechtěli. 

• Rostl také počet duchovních, kněží na farách a řeholníků v klášterech. 
Řemeslníci se začali seskupovat ve 14. století v cechy (spolky) k ochraně 
zájmů mistrů - stanovovaly přísná pravidla pro výrobu a prodej zboží.





Život na venkově 14. století

• Většina obyvatel i přes růst měst (celkem asi 500) žila na venkově, kde to byly často jen 
skupiny několika stavení. 

• Půda patřila feudální vrchnosti (panovníkovi, šlechtě či církvi). Poddaní sedláci pracovali 
na propůjčené půdě, z ní odváděli dávky (právo české), někde ale i právo zákupní (sedlák, 
rolník si mohl koupit pole, za něž odváděl rentu, pokud neměl potomky, připadlo zpět 
feudálovi - tzv. odúmrť). Renta se vybírala v naturáliích a v robotě (asi 18 dní v roce).

• Církev nad to vybírala desátky a panovníkovi se odváděla generální daň. Středem vesnice 
býval panský dvůr nebo zemanská tvrz, obec spravoval rychtář. Nemusel platit rentu a 
měl často i krčmu. Díky rozvoji měst, kde sedláci prodávali přebytky se i pro vesničany 
stávaly stále důležitější peníze.

• Oralo se pluhem vylepšeným kolem, selo se ručně, vláčelo se branami. Pěstovalo se obilí, 
nejvíce žito a oves, méně pšenice a ječmen. Sklízelo se 3-4x více, než se zaselo. Kromě 
obilí také se také pěstoval mák, řepa, chmel, víno, zelenina, luštěniny. Počet dobytka 
závisel na velikosti pastvin. Kráva vážila asi 4x méně než dnes (200kg). Poddaní měli 1-10 
krav. Koně na vesnici vzácnost. Zakládaly se také sady. Prádlo se pralo u potoka.



Na cestě k době husitské

• monopol římskokatolické církve

• povinnost účastnit se obřadů, církevních slavností a samozřejmě odvod 
desátek a platba za náboženské úkony. 

• postupně se kupčí s úřady duchovních, kněží vedou rozmařilý život 
(obrovské bohatství a volná morálka). 

• Našli se i vzdělaní a moudří duchovní, kteří tento úpadek církve nesdíleli. Ke 
krizi také přispěl spor Václava IV. s pražským arcibiskupem.

• reformátoři církve: Jan Milíč z Kroměříže, Tomáš Štítný ze Štítného, Matěj 
z Janova, Jan Hus

• HUSOVY STOPY. Husova zásada „stát v poznané pravdě“ neprosazovala 
nereálné fanatické myšlenky bez ohledu na reálné podmínky.

http://www.husovystopy.cz/


Na cestě k době husitské

• V roce 1408, kdy se česká situace kázání Viklefa i ostatních kritických hlasů 
dostává do širšího evropského povědomí papež zakáže šířit Viklefovy teze. 

• Církevní konflikt rozměrů nabýval i na univerzitě a měl i nacionální 
zabarvení (cizí, převážně němečtí mistři stáli na straně katolické, 
reformátoři byli zpravidla češi) - vzhledem k hlasování (3:1 ve prospěch 
cizích) měli převahu. 

• To změnil zásah krále Václava IV. v roce 1409 tzv. Dekretem kutnohorským 
(3 hlasy pro český univerzitní národ a jeden ostatním národům). Stalo se 
tak v reakci na to, že nebyla podpořena snaha krále o svolání koncilu, na 
němž očekával potvrzení jeho nároku na římský trůn, který od roku 1400 
ztratil. Na to z univerzity odešlo asi 800 cizích učenců, což ještě více 
zdůraznilo konflikt v mezinárodním měřítku.



DOBA HUSITSKÁ vypuká

• Papež Martin V. pohrozil Václavu IV. že proti Čechám zasáhne křížovou 
výpravou pokud on nezasáhne proti Husitům. K tomu se přidal i 
Václavův bratr Zikmund, který s katolickou šlechtou kul pikle na 
sesazení bratra z českého trůnu. 

• Král proto dosadil na pražskou radnici protihusitsky smýšlející radu, 
kterou však husité neuznali a 30. 7. 1419 – stoupenci kalicha po 
bohoslužbě v čele s Janem Želivským šli na Novoměstskou radnici, kde 
požadovali proustit vězněné husity, když se tak nestalo, vyhodili 
konšely z okna na kopí a obsadili radnici a ustavili vlastní radu. 
Defenestrace byla počátkem otevřené husitské revoluce.

• Král Václav se za to naštval, ale o necelé 2 měsíce na to umírá.



DOBA HUSITSKÁ – tři proudy Husitů

• Stoupenci husitství měli různý původ, od nejchudších až po vysokou šlechtu a 
učence, existovaly také různé zájmy (věroučné, ekonomické, politické aj.), 
vytvořily se tři hlavní proudy husitstvía

• a) umírnění husité (kališnické panstvo a část nižší šlechty, učenci – těm šlo o 
vlastní autonomii v církvi, o věroučné otázky, ale nechtěli zpřetrhat svazky 
s římskokatolickou církví jako takovou, s králem Zikmundem stáli o dohodu 
(zachovat si podíl na moci) a z ekonomického hlediska zesvětštění církevního 
majetku, naopak nechtěli rovnostářství ani náboženský či morální radikalismus

• b) pražští husité (střední proud) – zpočátku spíše příklon k radikálnějšímu křídlu 
(pod vlivem Jana Želivského), později převládal směr umírněný

• c) radikální husité – ne zcela jednotný uvnitř, ale převládají názory radikální 
změny – okamžité nastolení božího zákona, veřejné trestání smrtelných hříchů, 
zbavení církve majetku; uvnitř nejradikálnější křídlo táborité (Jan Žižka), ve 
východních Čechách pak orebité (kazatel Ambrož)



DOBA HUSITSKÁ – program Husitů

• Program husitů – v obecnější rovině 4 pražské artikuly (vzešly 
z jednání univerzitních  mistrů)

• svobodné hlásání slova Božího

• přijímání podobojí

• zbavení církve světského majetku a vlády

• veřejné trestán smrtelných hříchů

• Dobové znění 4 artikulů

http://husitstvi.cz/historie/dobove-dokumenty/ctyri-artikuly-prazske-1420/


Zikmund Lucemburský

• Po smrti jeho bratra Václava IV. roku 1419 se Zikmund stal 
právoplatným dědicem české koruny. 

• Propukly však husitské války a Zikmund nebyl v Čechách králem 
uznán. Roku 1420 se proto postavil do čela křížové výpravy proti 
husitům



DOBA HUSITSKÁ

• Křížové výpravy

• 1.výprava - Praha (bitva na Vítkově - 1420). Do čela křižáckých vojsk byl ustanoven král Zikmund. 
Husité volali na pomoc - přišli i orebité (husité z východnch Čech). Kdyby Praha byla dobita křižáky, 
byl by zcela jistě konec revoluce. To se však nestalo. Husité zvítězili, když se jim podařilo takticky 
uvést nepřátelské vojsko ve zmatek - v úzkém hřebeni kopce Vítkov.

• 2.výprava (více míst, 1422) – špatná příprava křižáků, dvě vojska (bez koordinace), jedno bez boje 
odtáhlo, druhé poraženo. To byl Zikmund naposledy v čele křižáků. 

• 3. výprava (Ústí nad Labem, 1426) – poslední pokus, kdy těžká jízda napadla vozovou 
hradbu čelním útokem; texty původní zde, poprvé vede husity Prokop Holý

• 4. výprava (Stříbro, Tachov, 1427) - opět problém s velením křižáků, vojsko se ve zmatku o velení 
rozprchlo (organizoval arcibiskup Ota)

• 5. výprava (Domažlice, Kdyně, 1431) - vedl kardinál Cesarini a Fridrich I. Braniborský) - opět 
panika křižáků, strach z husitského vojska. Další výpravy už vypraveny nebyly, jelikož bylo 
usouzeno, že vojensky porazit husity nelze. Začíná jednání (diplomacie), což se později stalo 
husitům osudným.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitsk%C3%BD_bojov%C3%BD_v%C5%AFz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem


Čáslavský sněm (3. -7. 6. 1421)

• Konal se v roce 1421. Šlechta prohlásila Zikmunda za neplatného krále a je 
ustavena vláda 20 vladařů (5 pánů, 7 zemanů, 8 měšťanů). Byl přijat 
program vlády a husitů. Rozhoduje jak o světských, tak církevních otázkách, 
přisvojena autorita krále

• Postupně rozbroje i uvnitř husitského hnutí /orebité x pražanům/, pražané
se dokonce spojují i s katolickou jednotou – bitva u Malešova (7. 6. 1424), 
kde orebitům přichází napomoc táborité a pražany porážejí. Ještě v témže 
roce na podzim náhle při obléhání Přibyslavi Žižka umírá, orebité se pak 
nazývají sirotky.

• Prokop Holý (holil si bradu) – husitský kněz z pražské rodiny, i přes 
vyhraněné reformní názory nebyl stoupencem sektářského radikalismu. I 
když byl schopným vůdcem, nedokázal zamezit morálnímu rozkladu polních 
vojsk.



Husité

• Polní obce tzv. bratrstev, v jejichž čele stál hejtman. Základem boje vyla vozová hradba. 
Pro boj si vybírali vyvýšené místo. Ve vozech byli lučištnci, mezi vozy polní děla, postup 
těžkooděnců se tak před vozovou hradbou výrazně zpomalil, i díky kopcům, hluk střelby 
poplašil koně. Pokud se nepříteli podařilo prolomit hradbu, pak uvnitř čekala druhá, která 
ho sevřela z obou stran. Nakonec pronásledovali zmatené a prchající pěší, kteří vyskákali 
z vozů. 

• Husitští bojovníci byli zpočátku velmi odhodlaní, bojovali za věc, po delším čase bojů však 
řada z nich ubyla ať již kvůli ztrátám v boji nebo nemocem, jelikož boje trvaly léta. Život 
ve vozové hradbě, táborech polních vojsk byl těžký, byla tam přísná pravidla, aby byla 
udržena disciplína. 

• Aby lidé nezáviděli měšťanům, tábořili mimo město. O hygienu se příliš nedbalo, takže 
docházelo k epidemiím, jejichž obětí bylo často více než z války. 

• Polní vojska ve snaze si zajistit živobytí začala podnikat výjezdy do měst a obcí, které 
drancovala - z bojovníků za pravdu se stávala armáda bezohledných žoldnéřů. Tímto 
husité ztráceli podporu mnoha obyvatel. Tyto jízdy nazývali spanilé jízdy- šířili v nich totiž 
husitské učení, které ale, vzhledem k okolnostem, nemohlo zapadnout na úrodnou půdu.



Basilejský koncil

• Diskuze o husitském programu. 

• Po 5ti neúspěšných křižáckých výpravách se katolická šlechta a církev 
rozhodli s husity vyjednávat. Trvalo to však ještě další 2 roky, než se husité 
dostavili na koncil v Basileji (trval od roku 1431 - 1447), předtím byly 
vyjednány podmínky jednání. 

• V roce 1433 od ledna do dubna trvala jednání s husity, ale bez výsledku. 
Nicméně zjistilo se ze strany katolické jednoty, že uvnitř husitů jsou velké 
rozpory. Kališnická šlechta, měšťané, univerzitní mistři i řada obyvatel 
toužila po míru. Války bránily v normálním životě, byly na překážku 
rolníkům i zemědělcům. 

• Poslové z Basileje (v čele Palomar) se dohodli na ústupcích v husitských 
požadavcích s cílem husity rozdělit. Jednání pokračovala i v Praze. 



Bitva u Lipan – porážka husitů (30.5.1434)

• Byla zapříčiněna domluvou katolické a husitské šlechty, která chtěla 
společně konečně porazit polní bratrstva drancující zemi. Díky tomu 
nepadla dlouho obléhaná Plzeň (katolická bašta), jelikož husitský 
hejtman Přibík z Klenové zradil a město zásobil. V čele polních vojsk 
byl Prokop Holý.

• Díky znalosti husitské taktiky panská jednota sehrála útěk, a když 
husité začali prchat, zaútočili jezdci ze zálohy. Bitva ukončila úřadování 
polních vojsk. 



Basilejská kompaktáta

• Husitství však neskončilo, mezi vítězi byli i kališníci, a tak císař Zikmund musel zaručit tzv. 
kompaktáty některé ústupky, např. přijímaní podobojí - teprve pak, roku 1436, usedl na 
český trůn. 

• Roku 1436 byla v Jihlavě vyhlášena basilejská kompaktáta – dohoda mezi husity a 
koncilem v Basileji, podle které si každý dospělý člověk mohl svobodně vybrat, zda bude 
vyznávat náboženství katolické nebo kališnické. Z Čechů byla sňata kletba kacířství. Husité 
na oplátku souhlasili s nástupem Zikmunda Lucemburského na český trůn. 

• Poslední velký protivník Zikmunda Jan Roháč z Dubé (za husitskou větev) byl popraven. 
Tento čin Zikmundovi k oblibě nepřispěl, v Čechách rostla proti němu nespokojenost, 
protože více sliboval a slib neplnil (považoval stále husity za kacíře a tak jejich požadavky 
plnit nemusí). 

• Zikmund musel na oplátku zaručit měšťanstvu a šlechtě, že jim ponechá majetek, který se 
jim podařilo získat v průběhu husitských válek. Císař Zikmund si však Čechy znovu 
znepřátelil rozmařilostí svého luxusního dvora a neplněním většiny svých slibů. Na konci 
roku 1437 opouští znepřátelenou Prahu a při útěku do Vídně umírá ve Znojmě pádem z 
koně. České země jsou opět bez krále.

http://historie.lusa.cz/husitske-valky/zikmund-lucembursky/


Situace po smrti Z. Lucemburského
• Nároky na trůn uplatňoval jeho zeť, Albrecht II. Habsburský, který byl 

zvolen po krátkých bojích za krále, ale v roce 1439 nečekaně zemřel na 
úplavici při tažení proti Turkům. 

• Dědické nároky uplatňoval jeho syn Ladislav Pohrobek, který se však 
narodil až po jeho smrti, v roce 1440. Jeho poručníkem se stal císař Fridirch
III. V Čechách bylo de facto bezvládí, katolíci žili vedle kališníků, množily se 
loupežná přepadení. 

• Boj o moc tedy sváděla katolická a kališnická šlechta a města. Byly 
vytvořeny Landfrídy (= „země míru“, krajské spolky), které si rozdělily vládu 
v Čechách – obnovení krajských zřízení. Mezi nejvýznamnější landfrídy
patřili jihočeský a východočeský landfríd. (jihočeský v čele s Oldřichem z 
Rožmberka; východočeský v čele s Hynkem Ptáčkem z Pirkštejna, po jeho 
smrti v čele stanul jeho nadaný diplomat Jiří z Poděbrad).



Jiří z Poděbrad

• Roku 1448 byl zvolen na zemském sněmu zemským správcem. 
Zaútočil vojensky na Prahu, dobyl ji a tím se stal pánem Čech. Prosadil 
to, co se zatím nepodařilo císaři Fridirichovi III., totiž aby Ladislav 
Pohrobek byl uznán jako český král. Jiří si zajistil, že ho bude do doby 
jeho plnoletosti zatupovat., jenže Ladisalav Pohrobek ve svých 17 
letech umírá. 

• Po Ladislavově smrti nastaly spory o trůn. Bylo zde mnoho kandidátů, 
mj. Matyáš Korvín nebo Jiří z Poděbrad. Uherská šlechta zvolila 
Matyáše Korvína, český sněm Jiřího z Poděbrad. Stal se králem i díky 
tomu, že si naklonil nejmocnější katolické předáky slib vysokých 
úřadů. Za krále byl zvolen roku 1458.



Jiří z Poděbrad jako vizionář

• Kutnohorský náboženský mír z roku 1485

• Jeho hlavní starostí bylo udržet v zemi mír. Snažil se, aby tu vedle sebe žili bez 
nepřátelství katolíci i nekatolíci. Nikomu nedovolil obohacovat se na úkor království. 
Jiřímu se někdy říká husitský král. Důvodem je, že pocházel z kališnické rodiny pánů z 
Kunštátu. Po celých třináct let své vlády rozhodoval moudře a spravedlivě a mezi lidmi byl 
oblíben. Během času proti němu ovšem vzrůstalo nepřátelství katolických pánů.

• Věděl, že v době míru se rozvíjejí řemesla, lidé mohou pracovat na polích, a protože se 
daří hospodářství, země bohatne. Vyslal proto poselstva k panovnickým rodům západní 
Evropy s návrhem mezinárodní smlouvy. Navrhoval jim, aby uzavřeli spojenectví, které by 
dokázalo čelit turecké rozpínavosti. Napříště se měly všechny spory mezi evropskými 
národy řešit jednáním a nikoliv válkami. Evropští panovníci měli založit mezinárodní 
spolek, který by dohlížel na dodržování míru. Posly českého krále všude přátelsky a s 
úctou přijali, ale snaha Jiřího z Poděbrad nakonec vyzněla naprázdno a spory se po další 
staletí řešily nejčastěji válkou.



Jiří z Poděbrad a Matyáš Korvín

• Poslední čtyři léta svého života strávil vyčerpávajícím bojem s 
odbojným katolickým panstvem i cizími křižáckými vetřelci, do jejichž 
čela se postavil jeho dřívější přítel a zeť Matyáš Korvín. 

• Protože Jiří neměl přímého nástupce, nabídl na konci života českou 
korunu polským Jagelloncům, aby si zajistil jejich podporu v boji s 
Korvínem. Jiří z Poděbrad byl posledním českým králem. Po jeho 
smrti v českých zemích vládnou samí cizinci.

http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/matyas-korvin/


JEDNOTA BRATRSKÁ – reformovaná církev

• Brzy po skončení husitských válek vznikla v Čechách nová církev. Tvořili ji lidé, 
kteří chtěli žít v opravdové zbožnosti, podle božích přikázání. Říkali si čeští bratři. 
Odmítali násilí a chtěli, aby se každý člověk živil poctivou prací. Nepotřebovali 
kostely, k bohoslužbám jim stačilo to nejskromnější vybavení. Tato církev 
existovala v rozporu s tehdejším právem, které uznávalo pouze katolickou a 
kališnickou církev.

• Pokud Jednota bratrská působila v odlehlých krajích v několika vesnicích, nikoho 
nezajímala. Jakmile se začala veřejně projevovat, vystoupil proti ní Jiří z Poděbrad. 
Král nechtěl připustit obvinění, že povoluje v Čechách kacířské sekty. 

• Jednota však získávala další přívržence, hlavně mezi prostými lidmi z venkova, ale 
přidalo se k ní i několik nižších šlechticů. Členové Jednoty bratrské se zasloužili o 
vydání mnoha knih, rozvíjeli český jazyk a českou vzdělanost. Ve městě Kralice na 
Moravě měli svou tiskárnu, ve které vytiskli vlastní překlad bible – Bibli kralickou.

http://historie.lusa.cz/husitske-valky/boje-s-krizaky/
http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/jednota-bratrska/sidlo-prvniho-sboru-jednoty-bratrske/
http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/jiri-z-podebrad/
http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/jednota-bratrska/kronika-trojanska/
http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/jednota-bratrska/zamek-v-kralicich/
http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/jednota-bratrska/bible-kralicka/


Kultura a umění doby husitské

• Na kulturu měl vliv pokles úrovně vzdělanosti a také školství (války), 
negramotná polní vojska ničila knihy. V písemnictví vymizel zábavný žánr, 
spíše literatura faktu a témata politická, náboženská, moralizující. Dochází 
ke zjednodušení pravopisu, aby text byl srozumitelnější i pro prostší lid.

• Díla: traktáty (pojednání o teologických otázkách), veršované satiry a 
popěvky

• hisorické práce: Husitská kronika Vavřince z Březové nebo zápisky Petra 
z Mladoňovic ohledně kostnického procesu s J. Husem

• Rozvíjí se propojení slovesné s hudební tvorbou (zhudebněné texty 
náboženských tezí, bojové hymny). 

• Výtvarné umění - promítá se zákaz zdobení budov (skromnost z bible) -
z toho plynoucí obrazoborectví (polní vojska jen za dva roky zničila na 50 
klášterů)



JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ

• Po nečekané smrti Jiřího z Poděbrad v roce 1471 byl zemským sněmem zvolen 
českým králem Vladislav II. Jagellonský. Jeho vláda trvala 45 let. Vládu převzal jako 
patnáctiletý za složitých podmínek, kdy Matyáš Korvín využil podpory papeže a 
katolické šlechty a nechal se zvolit českým králem. Země tedy měla krále dva. 
česko-uherská personální unie

• Po složitých jednáních si oba králové vládu rozdělili a dohodli se, že ten, kdo dřív 
zemře, přenechá své území tomu druhému a jeho potomkům. A tak Vladislav 
vládl v Čechách a Matyáš v Uhrách, na Moravě, ve Slezsku a v Lužici.

• Teprve po Matyášově smrti v roce 1490 se české země opět spojily, Vladislav byl 
zvolen také uherským králem, a tak ve střední Evropě vznikl základ velkého 
státního celku. Vladislav II. Jagellonský byl slabý panovník. Pobýval většinou v 
Uhrách. V Čechách a na Moravě proto nebývale rostla moc šlechty. Ta si mezi 
sebou rozdělovala významné úřady a panovníka vždy postavila před hotovou věc. 
Král téměř se vším souhlasil, proto se mu říkalo král Dobře (Bene).

http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/jiri-z-podebrad/
http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/zeme-bez-krale/panovnici-ceskych-zemi-po-skonceni-husitskych-valek/
http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/matyas-korvin/
http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/vladislav-ii-jagellonsky/vladislav-ii-jagellonsky/


Zrod stavovské monarchie

• Za vlády Vladislava II. došlo také k dovršení přeměny českého státu na 
stavovskou monarchii (oslabení královské moci dané válkami i 
ekonomickým vyčerpáním statků). 

• Ve skutečnosti tak vládne vyšší šlechta, král má jen titul a bere důchod pro 
vydržování dvora. Když po smrti Matyáše přesídluje do Budína, tak se 
stavové chopí vlády naplno. Toto se projevilo i právně.

• 1497 - zemský sněm přijal usnesení, že bez jeho souhlasu král nesmí 
odvolat zemské úředníky

• 1500 - tiskem vyšel soubor privilegií pro šlechtu - tzv. Vladislavské zřízení 
zemské (platilo jen pro Čechy), rostou rozpory mezi zástupci měst na 
zemském sněmu a šlechtou (města se nepodílela na zřízení zemském)



Konec rodu Jagellonců

• Ludvík Jagellonský nastoupil po svém otci na trůn již v 10 letech, i když 
se pokoušel situaci v Čechách napravit, tak se většinou věnoval 
problémům s Turky, kteří ohrožovali jih Uher. 

• Zahynul v bažinách u Moháče (1526). Uhry díky bojům s Turky také 
odčerpávaly financ z českých zemí.



Hospodářství

• Rozvoj hospodářství je brzděn spory mezi panovníky (Jiří z Poděbrad i Vladislav II. 
Jagellonský) s uherským králem Matyášem, teprve po olomouckém smíru je 
prostor pro její oživení (od r. 1478). 

• Již je patrný rozdíl mezi českým hospodářstvím a západní Evropou. V rámci 
obchodu se z českých zemí vyváží sukno, obilí, potraviny, slad a cín, přiváží se sůl, 
koření, luxusní zboží, převažuje dovoz, vyrovnává se těžbou stříbra a jejím 
vývozem (nově Jáchymovské doly). 

• Začínají se používat (i v mezinárodním měřítku) stříbrné tolary (předchůdce třeba 
i amerického dolaru). 

• Zaostávání za západem Evropy byl způsoben kromě hospodářské blokády, 
izolovaností geografickou i poklesem počtu obyvatel – kromě válek i morové 
epidemie. Větší příliv osadníků v Krušnohoří kvůli těžbě stříbra (mění se i 
národnostní složení, přicházejí němečtí obyvatelé). Stále hlavním prvkem 
hospodářství je zemědělství.



Podnikání šlechty

• Šlechtici rozšiřují svou půdu (skupují církevní, jelikož církev řeší finanční 
problémy), avšak z dříve výnosné feudální renty za pronájem půdy již tolik 
nemají (inflace), tak hledají zdroj financí jinde, aby zajistili příjem pro svůj 
nákladný způsob života. 

• Zvyšuje se proto produktivita půdy, podpora řemeslné výroby a šlechta 
začíná podnikat. Podnikání souviselo zejména se zemědělskou produkcí 
(chov skotu pro maso a ovcí pro vlnu). K práci využívala levnou pracovní sílu 
poddaných. 

• Vznikají poddanská  města a v nich šlechta podporovala řemeslnou výrobu, 
z níž pak měla podíl. Vznikaly trhy s vrchnostenskými monopoly (na daném 
trhu se směly prodávat jen výrobky daného panství) - jistá samostatnost, 
avšak zároveň konkurence pro dříve udělená práva králem pro města. 
V rámci podnikání zakládají šlechticové vlastní pivovary, mlýny, sklárny, 
vápenky, kamenolomy a vzniká také rybníkářství.



Kultura

• Do Čech začala pronikat renesance, byly založeny první knihtiskárny. Došlo i k 
rozkvětu výtvarného umění a architektury, vznikla řada pozoruhodných staveb ve 
stylu pozdní gotiky.

• Za panování Vladislava Jagellonského započala svou činnost v Čechách královská 
stavební huť. Vybudovala řadu staveb, které pro jejich velkolepost obdivujeme 
dodnes. Tyto stavby byly postavené v pozdní gotice. K prvním stavbám královské 
stavební huti patřila Prašná brána, rozsáhlé stavební práce vedla i na Pražském 
hradě. Zde byla vystavěna největší síň v tehdejší Evropě, prostorný Vladislavský 
sál. Byl určen pro slavnostní shromáždění českých stavů a královských hostů.

• Vladislavský sál má délku 62 metrů, šířku 16 metrů a výšku 13 metrů. Odehrávaly 
se zde korunovační slavnosti a hostiny, rytířské turnaje i trhy s uměleckým a 
luxusním zbožím. Dnes se ve Vladislavském sále konají volby prezidenta republiky 
a slavnostní shromáždění spojená s významnými dny České republiky. I mimo 
Prahu vznikala pozoruhodná díla, například chrám sv. Mikuláše v Lounech 
či chrám sv. Barbory v Kutné Hoře.

http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/renesance/
http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/jednota-bratrska/kronika-trojanska/
http://historie.lusa.cz/premyslovsky-stat/goticky-sloh/
http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/vladislav-ii-jagellonsky/
http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/vladislavsky-sal/prasna-brana/
http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/vladislavsky-sal/vladislavsky-sal-na-prazskem-hrade/
http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/vladislavsky-sal/chram-svateho-mikulase/
http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/vladislavsky-sal/chram-svate-barbory/


Počátky renesance
• Na sklonku 15. století se v českých zemích začala šířit renesance. Šlechtici opouštějí hrady, které ztratily svůj 

obranný smysl. Místo nich si nechávají stavět pohodlné paláce a nádherné zámky. Kolem nich zakládají 
rozsáhlé parky se vzácnými stromy a keři. Na budovách, v zahradách i na prostranstvích ve městech se 
objevují sochy a zdobené kašny. 

• Zámky a paláce poskytovaly na rozdíl od hradů a tvrzí velký prostor k bydlení. V nádherně 
zdobených sálech se objevují kamna, povětšinou obsluhovaná z chodeb. 

• Na počátku 16. století se začínají rozrůstat města. Jejich obyvatelé si stavějí velké domy, často si je nechávají 
zdobit sgrafity. Řemeslníci budovu nahodí dvěma omítkami. Spodní je tmavá, vrchní světlá. Před zaschnutím 
svrchní vrstvy do ní vyškrabují obrazce, nejčastěji „psaníčka“. Na renesančních stavbách nalezneme další 
typické znaky: domy jsou zakončeny ozdobnými štíty; okna, dveře a věžičky jsou pravidelné; okna a dveře 
mají pravidelné orámování.

• Renesance je obdobím civilním a prostým, ovšem kromě módy. Lidé se v této době oblékají okázale, až 
nepohodlně. Zvláště šlechtici nosí množství doplňků a ozdob. Mnohem jednodušší oblečení mají 
řemeslníci, měšťané a jejich ženy.

• Keramické výrobky jsou zdobené různými motivy. V renesanci se velké oblibě těší alchymie. Alchymisté si 
sami vyrábějí sklo, utěsňují ho směsí koňského hnoje, jílu a slaného láku. V 16. století byl již známý knihtisk. 
Knihy byly levnější a dostupnější, což napomáhalo rozvoji vzdělanosti. Některé knihy se ovšem psaly a 
ilustrovaly nadále ručně.

• Renesance zdůrazňovala význam vzdělání. Ovšem i vzdělání záviselo na tom, k jaké vrstvě člověk náležel. 
Chudina ve městech i obyvatelé venkova byli většinou negramotní. Vesnické školy byly velmi chudé a učitel 
znal jen o trochu více než žáci. Největší význam měly školy městské, které poskytovaly vzdělání hlavně 
budoucím obchodníkům a řemeslníkům.

http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/renesance/palac/
http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/renesance/zamek-v-bucovicich/
http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/renesance/zamek-v-bucovicich/
http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/renesance/sgrafitova-vyzdoba/
http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/renesance/detail-psanickoveho-sgrafita/
http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/renesance/prazsti-mestane/
http://historie.lusa.cz/obdobi-po-husitskych-valkach/renesance/mapa-cech/


Cestování ve středověku

• Pro většinu lidí jen na okolní vesnice či do města na trh. Delší cesty 
byly nebezpečné, nebyla jistota návratu a nepohodlí. Do světa jezdili 
vojáci, diplomaté a kupci. 

• Dopravním prostředkem byl kůň, vůz, kočár. Cesty nebyly dlážděné, 
jen vyjeté koleje, za špatného počasí de facto nesjízdné. Cestovalo se 
od rozbřesku do setmění, ubytovávalo se často v klášterech, chudší v 
hostincích, kde spalo nejednou více lidí na jedné posteli. 

• Hygiena žádná. Chudí pocestní měli jen jedno oblečení. Mapy nebyly. 
najímali se lidé, kteří znali cestu a bohatí si mohli pořídit itineráře, 
popis, jak to na cestě vypadá.



Cechy

• Sdružování řemeslníků s cílem bránit konkurenci a regulovat výši cen 
výrobků - tzv. cechovní privilegia, která si nechali potvrzovat od 
panovníka. 

• Proti cechům bojovala většinou podnikající šlechta, která narušovala 
např. mílové právo. Cechy měly svá statuta, dokázali se postarat i o 
staré či nemocné členy (sociální rozměr). V čele stál cechmistr. Cech si 
vychovával i tovaryše, kterým reguloval výdělek - to vedlo ke 
vzpourám tovaryšů. 

• Do cechu mohl být přijmout jen zručný řemeslník, který prokázal, že je 
skutečným odborníkem.



Řemesla

• Nejpočetnější - mlynáři, pekaři (těch bylo relativně málo, jelikož si lidé 
pekli sami doma), naopak hodně bylo řezníků (prodávali zejména 
hovězí maso, které se nemohlo déle skladovat, na rozdíl od vepřového 
- sádlo, škvarky). 

• Monopolní bývalo pivovarnictví, výnosné byly i krčmy, hostince. 

• Další řemesla: soukenictví (valchaři, barvíři a postřihači - specializace), 
tkalci, kožešníci, krejčí a další specialisté - kabátníci, nohavičníci, 
pláštníci, kloboučníci, rukavičníci.



Soudy a soudnictví

• V rukou stavů. Neexistoval univerzálně platný zákoník. 

• Nejvyšší orgán - zemský soud, předsedou byl král nebo nejvyšší purkrabí. Zasedal 
několikrát do roka a projednával věci týkajících se svobodných statků, kromě toho 
i trestní a civilní pře vyšších stavů. 

• Dále to byl komorní soud - soud panovníka. V době války, kdy zemský soud 
nefungoval byl tento nejvyšším soudem. 

• Dále soud dvorský, purkrabský (zaměřený na půjčky od Židů). Po husitských 
válkách zanikly soudy krajské, malé pravomoce měl i soud církevní a univerzitní.

• Nižší soudní pravomoc měl rychtář. Na venkově podléhal soud vrchnosti (pánovi).

• Tresty byly těžké - sekání končetin, orgánů, popravy, natahování na skřipec, 
lámání kostí a proplétání kolem, vsazení do klády, popravy často veřejné - pro 
zastrašení. Používal se také pranýř - místo hanby (lehčí tresty, např. mrskání). Kat 
byl znalec lidského těla. Vyšetřování provázelo často mučení. Ale někteří, kdo měli 
peníze, se mohli vykoupit mimosoudním vyrovnáním.


