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Husitské války skončily, ale mír v zemi nenastal. Král 
Zikmund Lucemburský neměl mužského potomka, proto 
se jeho nástupcem stal Albrecht Habsburský (1437-1439), 

manžel jeho dcery. Vládl jen krátce. Zemřel při tažení 
proti Turkům do Uher. 
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LADISLAV  POHROBEK (vládl 1453 - 1457)
Syn Ladislav se narodil až po Albrechtově smrti, proto 

dostal přezdívku Pohrobek. Měl se stát v dospělosti 
českým i uherským králem. Jednání o jeho přijetí za 

panovníka bylo zdlouhavé a obtížné. Bezvládí bylo pro 
mnohé výhodné. (Loupeživé výpravy šlechticů, drobné 

války mezi nimi, soužití katolíků s kališníky.)
 Po dobu jeho nezletilosti rozhodoval o zemi

 císař Fridrich III. a Jiří z Poděbrad. 
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Jiří z Poděbrad a Kunštátu byl správcem království a díky 
nezletilosti krále Ladislava i vládcem země. Byl prvním 

panovníkem, který nebyl z královského rodu. Aby dosáhl 
koruny (1458 - 1471), sliboval šlechtě vysoké úřady. Byl 

schopný diplomat, velice pracovitý. Usiloval o klidné 
soužití katolíků a kališníků. Proto proti němu vyhlásil 

křížovou výpravu. Snažil se sjednat a Matyášem 
Korvínem mírovou smlouvu, ale boje pokračovaly až do 

jeho smrti.
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Matyáš Korvín (1469 – 1490)
Roku 1458 se stal voleným uherským králem. Jeho vláda 

byla velice úspěšná. Získal do svého držení Moravu, 
Slezsko a Lužici a dal se v Olomouci korunovat za 

českého krále. Ve válce proti císaři Fridrichovi III. Dobyl 
celé Dolní Rakousy a na čas obsadil i Vídeň. Byl nejen 

dobrým vojákem, ale i politikem. Uměl několik jazyků a za 
své vlády založil univerzity v Prešpurku a v Pešti. 
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Po smrti Jiřího z Poděbrad došlo k novým bojům o český 
královský trůn. Jedním z uchazečů byl syn polského 

krále  Vladislav II. Jagellonský(1471 – 1516). Připadla mu 
podle úmluvy vláda v Čechách. Po smrti Matyáše byl 

zvolen také uherským králem. Stal se tak pánem rozsáhlé 
říše. Sídlo jeho panování však bylo v Budíně. Praha 
přestala být sídelním městem a královská rada opět 

rozdělovala významné úřady. 
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Vladislav Jagellonský nebyl rázný a rozhodný panovník.
V Čechách se mu pro jeho stálé přitakávání říkalo 

posměšně král ,,Bene“(Dobře). Přesto se za jeho vlády 
opět začal rozvíjet obchod, výroba i stavební činnost.

Nechal postavit několik zajímavých staveb.
Palác na Křivoklátě, nové opevnění Pražského hradu a 

Vladislavský sál.
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Vladislavovým nástupcem se stal jeho syn
 Ludvík Jagellonský (1516 – 1526).

Stal se uherským a také českým králem už jako 
desetiletý. Měl několik poručníků, kteří za něj 

rozhodovali. Za jeho vlády ohrožovala turecká vojska 
jižní hranici uherského státu. Ludvík se rozhodl pro 

vojenskou výpravu. Na útěku v bitvě u Moháče zahynul.
Ludvíkem vymřel rod Jagellonců na českém trůně.


