
Jagellonci na českém trůnu

Jagellovci byli původně litevská dynastie, která se později dostala na polský trůn. Jiří 
z Poděbrad se zřekl nástupnických práv pro své syny ve prospěch Vladislava 
Jagellonského(1471-1516), který byl 1471 korunován českým králem. Vládne ale pouze 
v Čechách, protože na Moravě, ve Slezsku a v Lužici vládne Matyáš Korvín → dvojvládí. 
Panovníci mezi sebou vedou neustále války. Roku 1478 se sešli v Olomouci a výsledkem byly 
roku 1479 uzavřené olomoucké smlouvy – vytyčení hranic, končí války. Roku 1490 Matyáš 
zemřel, tím Vladislav scelil české království, získal i Uhry(za 400 000 zlatých) a tím byla 
vytvořena personální unie – dvě oblasti dříve různé spojil panovník. Pozice v Uhrách byla 
pro Vladislava komplikovaná, protože moc mají v rukou uherští magnáti, kteří ho přinutili, 
aby přesídlil z Prahy do Budína a ten se stal novým královským sídelním městem. To 
znamenalo oslabení pozice českého krále i českého království. Za vlády Jagellovců mluvíme 
o tzv. stavovském státu – panovník se dělí o moc se stavy. Ty zasedaly na zemských 
sněmech: šlechta, rytířstvo, města a na Moravě i duchovenstvo. Střety mezi katolíky a 
kališníky → roku 1485 byl uzavřen Kutnohorský mír – náboženský, nastalo období 
náboženské snášenlivosti. Dochází k poklesu obyvatelstva, tedy i poddaných a tak je šlechta 
nucena podnikat. Dochází k soupeření mezi městy a šlechtou. Šlechta podniká v rybníkářství 
a výrobě piva. Aby oslabila pozici měst královských, podporuje města poddanská. 
Nejznámější rybníkářské rody jsou Pernštejnové a Rožmberkové, kteří své rybníky zakládali 
na Třeboňsku. Nejznámější zakladatelé jsou Štěpánek Netolický a Jakoubek Krčím z Jelčan: 
Rožmberk, Svět. Proti podnikání protestovala města, protože to znamenalo porušení jejich 
městských privilegií. Roku 1500 bylo vydáno Vladislavské zřízení zemské – zpochybnilo 
zastoupení měst na zemských sněmech. Roku 1515 byly uzavřeny tzv. Vídeňské úmluvy – 
Jagellovci se vzdali mocenských ambicí. Předmětem těchto úmluv bylo jednání o sňatcích: 
Ludvík Jagellonský si vzal Marii Habsburskou a Ferdinand Habsburský si vzal Annu 
Jagellonskou. Ludvík Jagellonský 1516-1526 nastoupil v deseti letech. Roku 1517 vydal 
Svatováclavskou smlouvu – městům zůstalo zastoupení na zemských sněmech, ale nesměla 
bránit šlechtě v podnikání. Za jeho vlády se množí útoky Turků a Ludvík se rozhodl je 
zastavit. Proto roku 1526 došlo k bitvě u Moháče, kde Turci zvítězili a Ludvík padl(utopil se 
v bahně).

Latinské císařství a zánik Byzance

Roku 1204 došlo ke IV. křížové výpravě, při níž byl dobyt a vypleněn Konstantinopol. 
Byzantská říše se rozpadla na několik samostatných států: Latinské království – hl.m. 
Konstantinopol a v čele Balduin Flanderský; Soluňské království; Achajské knížectví; 
Athénsko-Thébské vévodství. Největší kořist si odvezly Benátky, které ovládly Krétu a 
Egejské moře. Po vzniku Latinského císařství se společnost dělí do 3 základních skupin: 
byzantští feudálové, poddaní a řemeslníci. Nezávislost na Latinském císařství si uchovalo 
město Nikáj a z něho byl zahájen boj o znovuobrození Byzantské říše. Do boje proti 
Latinskému císařství se postavil nikájský Jan III. Vataces, který již získal číst byzantského 
území. V jeho úsilí pokračoval Michal III. Palaiologos, kterému se podařilo 1261 dobýt 
Konstantinopol, tím i Latinské císařství a tím byla obnovena Byzantská říše. 



Byzantská říše 1261-1453

V Byzantské říši se ihned po obnovení objevují hospodářské a politické obtíže: 
1. italští obchodníci – konkurence
2. Srbsko a Bulharsko – expanzivní snahy
3. Karel z Anjou[Anžu] – sicilský král, veřejně usiloval o obnovení Latinského císařství, 

v Lyonu byla 1274 uzavřena církevní dohoda, snaha zabránit vnějším útokům, pouze 
formálně, k uskutečnění nedošlo

Byzantská říše byla rovněž oslabena 1322-1328 občanskou válkou mezi Androikem II.(syn 
Michaela III.) a Androikem III.(vnuk Androika II.) – oslabení Byzantské říše. Projevila se u 
obyvatelstva a dochází 1342-1349 k povstání zelótů = horlivců. Toto povstání mělo sociální 
charakter – chtěli, aby všichni platili daně, byli ale poraženi.

Turecká expanze a Osmanská říše

Turecký kmen byl původně kmenový svaz Oghuzů, kteří původně sídlili v malém státečku 
Bythýnie(SZ Malé Asie). Území rozšířili výbojnou a sňatkovou politikou. Zakladatelem byl 
Osman(1299-1326) - byl členem bojového bratrstva, které se účastnilo vpádu proti Byzantské 
říši. Jeho syn se jmenuje Orchan(1326-1359) a pokračuje ve výbojích, dobyl část 
Byzantského území a vytvořil zvláštní turecké pluky Janičáři – elita turecké armády, unesení 
křesťanští chlapci vychovávaní na císařském dvoře. V 50. a 60. letech 14. století začali Turci 
směřovat své výboje do Evropy: Thrákie, … Roku 1386 byla dobyta Sofie a na základě této 
bitvy přestalo Bulharsko 1393 existovat. Rovněž turecká expanze směřovala do Srbska: bitva 
na řece Marici 1371 a na Kosově poli 1384 – obě bitvy Turci vyhráli. Kvůli tureckému 
nebezpečí dochází ke spojenectví evropských států, ovšem roku 1396 Turci vítězí u Nikopole. 
Částečným úspěchem evropských států byla bitva u Ankary 1402, kde byl turecký sultán 
Bajezid poražen. Toto vítězství však Turky jen zpomalilo. Aby se Byzantská říše ubránila 
turecké expanzi, začala vyjednávat s papežskou kurií a roku 1439 byla uzavřena Florentská 
unie – diplomatické spojenectví, myšlenka: Byzantská říše uzná papežskou svrchovanost nad 
křesťanstvím. Papež slíbil uspořádání křížové výpravy proti Turkům, do čela se postavil 
kardinál Cesarini a Benátská republika. Roku 1444 došlo k bitvě u Varny, kde byla křížová 
výprava rozdrcena. Po této bitvě Turci postupují na Konstantinopol, obléhají ho a roku 1453 
ho dobyli. Na straně Turků stojí Mehmed II. a poslední byzantský císař Konstantin XI., který 
padl. Dobytí Konstantinopole znamená konec Byzantské říše, Konstantinopol je 
přejmenován na Cařihrad(dnes Istanbul) a stává se hlavním městem Osmanské říše.

Stoletá válka 1337-1453

Roku 1328 zemřel francouzský král Karel IV. a tím na trůně končí dynastie Kapetovců a na 
trůn se dostává rod Valois. Nároky dynastie Valois na francouzskou korunu neuznal ani 
anglický král Eduard III., který byl po matce Kapetovec. Eduard chtěl rovněž posílit svůj vliv 
na Flandrech, které patřily Francii a kam se ke zpracování dovážela anglická vlna. Napětí 
mezi státy roste a roku 1337 je vyhlášena stoletá válka. Roku 1346 dochází k vylodění 
Angličanů na severu francouzského území. Roku 1346 došlo k bitvě u Kresčaku. Této bitvy 
se zúčastnil Jan Lucemburský(padl) se synem Karlem IV. Zvítězili Angličané a Francouzi 
ztratili přístav Calais. Roku 1356 došlo k bitvě u Poitiers, Francouzi jsou poraženi, jejich 
král Jan II. Dobrý je zajat a 1364 umírá v anglickém zajetí. Vojenské neúspěchy vedly 1357-
1358 k řadě povstání. První bylo 1357 v Paříži vedené Etieunem Marcelem – potlačeno. 
Druhé bylo na venkově 1357, říkalo se mu ,,Jacqueri,, = Kuba dobrák, selská bouře – 
potlačeno. Při obou byly morové epidemie. Tato povstání donutila následníka trůnu Karla V. 



vydat listinu Velká ordonance – slíbil, že zreformuje státní správu, dojde k ukončení 
soukromých válek šlechty a ozbrojí občany. Roku 1360 byl uzavřen první mír – Eduard III. 
se vzdal nároků na francouzský trůn. 
Druhá etapa války(1369-1374): na francouzský trůn nastupuje Karel V., který vede válku 
s Angličany, dobyl většinu francouzského území zpět a roku 1374 byl uzavřen mír, na jehož 
základě zůstala Angličanům jen dvě města: Bordeaux a Calais[Kalé]. Porážky znamenají 
nespokojenost anglického obyvatelstva a roku 1381 došlo k povstání Watta Tylera. Anglie 
byla spíše hornatá, a proto se zaměřila na chov ovcí, šlechta usiluje o další pastviny, a proto 
dochází k jejich ohrazování. Zavedení daně z hlavy. Teoretikem povstání byl John Wiclif a 
jeho názory šířil lidový kazatel John Ball. V čele povstání stál Watt Tyler – cílem povstání 
bylo zrušení daní a nevolnictví. Zpočátku bylo toto povstání úspěšné, Tyler dokonce vtrhl do 
Londýna a obsadil Tower. Anglický král Richard II. písemně slíbil zrušení daní a Tylera 
pozval do parlamentu, lidé mu uvěřili a začali se rozcházet, ale to už na ně čekalo královské 
vojsko, které je potlačilo. Tyler byl v parlamentu zabit a Ball byl zajat, mučen a popraven.
Třetí fáze(1415-1453): kolem roku 1415 ovládli Angličané většinu francouzského území. 
Situace ve Francii je velmi vážná, ale ve 30.letech 15.století se objevuje Johanka 
z Arku(Svatá Jana, Panna Orleánská). Slyšela hlasy, že má osvobodit Francii. Zahájila 
osvobozenecké hnutí a roku 1429 dobyla a osvobodila město Orleans. Tím otevřela 
nástupníkovi trůnu Karlovi cestu do Remeše, kde byl korunován na francouzského krále Karla 
VII. I po korunovaci dosahuje Johanka řady vítězství, dobyla město Compiegne a poté se 
rozhodla získat zpět Paříž, ale to se jí nepodařilo. Roku 1430 byla zajata oddílem 
Burgunďanů, kteří ji prodali Angličanům a nakonec byla 1431 upálena. Osvobozenecký boj 
pokračuje: 1453 bitva u Castilomu – Francie zvítězila a Angličané jsou vyhnáni ze země. 
Angličanům zůstal jen přístav Calais.

Renesance a humanismus (1.polovina 14.století)

R: životní styl, literatura hudba, ...
H: myšlenkový směr, humanus=lidský, v popředí není Bůh, ale člověk
Oba směry vznikly v Itálii, zejména sever byl vyspělý: 

Benátky – obchodní středisko s Arabským světem, orientální zboží a koření
Janov – obchodní stanice ve Středomoří
Florencie – bankovní domy, soukenická výroba, 1378 povstání Cionpu[Čonpu] – 
dělníci zpracovávající vlnu – potlačeno, 1345 prví stávka
Milán – výroba zbraní
Papežský stát – střední Itálie
Neapolské království – jih, nejzaostalejší(+Sicílie)

Humanismus: snaha o poznání antiky, opisování starověkých děl a jejich napodobování, 
pozornost je věnována člověku. Italští učenci se zabývali člověkem jako jednotlivcem, který 
je užitečný pro celou společnost. Kolébkou renesance a humanismu byla Florencie a učenci 
se snažili vycházet z Platónské filosofie – každý je strůjcem svého osudu. Představitel rodu 
Medici - Lorenzo de Medici založil Platónskou akademii. Pro rozvoj humanismu byl důležitý 
vynález knihtisku – 1450 Johannes Gutenberg. Základem humanistické učenosti bylo 
studium klasických jazyků: latina, řečtina, hebrejština. Rovněž velká pozornost je věnována 
mateřskému jazyku. Znalost jazyka umožnila Lorenzu Vallovi dokázat nepravost 
Konstantinovy donace – církev s ní odvozovala své právo na světskou moc. Humanismus se 
projevil i v politice, kde se touto otázkou zabýval florentský učenec Niccolo Machiavelli – 
spis Vladař - brání republiku, sní o jednotné Itálii, ,,účel světí prostředky", občanské ctnosti: 
diktatura a násilí. Humanismus se projevil i v přírodních vědách a zejména v astronomii – 
geocentrický názor(církev) se změnil na heliocentrický(Koperník).



Astronomové: Mikuláš Kusánský – panteismus – Bůh je rozpouštěn v přírodě, příroda je 
neohraničená v prostoru, pochybnosti o centrálním postavení Země a kruhových sférách 
stálic; Mikuláš Koperník – Polák, vyvrátil geocentrický názor; Jan Kepler – spolupracovník 
Koperníka, propočítal dráhy planet; Galileo Galilei – zakladatel moderní fyziky, zdokonalil 
dalekohled a potvrdil heliocentrismus; Giordano Bruno – vyslovuje se o mimozemských 
civilizacích, byl upálen za kacířství 1600; Erasmus Rotterdamský – filosof, kritika církve a 
společnosti, vystupuje proti špatné výchově; Thomas More – dílo Utopia – ideální stát, kde 
lidé pracují a dělí se o výsledky své práce; Tommaso Campanella – dílo Sluneční stát – 
představa spravedlivé společnosti bez soukromého vlastnictví.
Renesance: počátky ve 14.století v Itálii. Kolébkou je Florencie, Benátky a Milán. 
=znovuzrození, obrození antické kultury. V kostelech jsou vedle témat církevních a světské. 
Individualismus – každý člověk má rozum a jeho povinností je ho rozvíjet. Do popředí 
vystupují témata vzdělanosti, společenská aktivita. Malují se krajiny a akty. Dělíme ji na 3 
etapy: 
1) ranná=TRECENTO – 14.století, zejména v literatuře: Dante Alighieri – Božská komedie, 
Monarchia - načrtl možnost obnovy římského impéria. Giovanni Boccaccio; Francesco 
Petrarca. O obnovu římského impéria usiloval politik a revolucionář Cola di Rienzo. První 
projevy i v malířství: Giotto di Bondone; Simone Martini; je zachycen duševní stav.
2) vrcholná=QUATTROCENTO – 15.století, vrcholný rozkvět, centrum ve Florencii; 
kalokagathia=rovnováha tělesné a duševní krásy, harmonie. Renesanci podporoval rod 
Medici a velkým mecenášem umění byl Cosimo I. Medici. Největší rozkvět za vlády Lorenza 
Medici, zvaný il magnifico=velkolepý, vznešený. Za vlády rodu Medici vzniká nový druh 
vlády signorie – jsou zachovány znaky republiky, ale dostává se pod nadvládu jedné osoby 
nebo rodu. Za první projev renesance v architektuře je považováno dílo architekta Fillippa 
Brunelleschi – kupole Florentského chrámu. Mezi architekty patří(Leon Battista)Alberti – 
stanovil základní principy renesanční architektury. Vyváženější poměr mezi výškou a šířkou. 
Přísná symetrie: římsy, sloupy, pilastry. Další architekt je Donato Bramante – podílel se na 
stavbě chrámu sv. Petra v Římě. Omítky jsou zdobené sgrafity=psaníčka; rustikou – neotesané 
kameny; arkády; okna pravoúhlá nebo zakončená obloukem; základní tvary jsou čtverec, 
obdélník, krychle a oblouk; točitá venkovní schodiště; kuželková balustráda – zábradlí ze 
souvislé řady kuželek; parky a zahrady, světlé prostorné sály se širokými okny → změny stylu 
života; místnosti zdobené štuky – stěny s ozdobami ze sádry. V malířství krásná a přirozená 
nahota, realističnost zobrazování těl, znalost anatomie, lineární perspektiva – předměty se 
zmenšují úměrně se vzdáleností. Malíři a sochaři: Masaccio – Adam a Eva; Donatello – 
bronzová socha Davida; Sandro Boticcelli – Zrození Venuše, Primavera.
3) pozdní=CINQUECENTO – 16.století, renesance se rozšířila do Benátek, Milána a Říma. 
V Benátkách je mecenášem rod Visconti. Sochařství: Andrea Verocchio – socha jezdce. 
V Benátkách působil malíř Tizian – dvorní malíř Karla V., pestrost barev. V Miláně byl 
mecenášem rod Sforza. Leonardo da Vinci – všestranný umělec, Dáma s hranostajem, Mona 
Lisa, Poslední večeře Páně, Madona ve skalách, zabýval se vynálezy, anatomií a lidským 
tělem. Sochař a malíř Michelangelo Buonarroti – Mojžíš, mramorový David, výzdoba 
Sixtinské kaple – Poslední soud. Miláček žen Rafael Santi – obraz Athénská škola, Sixtinská 
madona, Tři grácie, Julius II.


