
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.


