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Doba poděbradská a jagellonská - pracovní list    …………………………......................... 

1. Vysvětli pojmy: 

LANDFRÍD ________________________________________________________________________________ 

JEDNOTA BRATRSKÁ_______________________________________________________________________ 

PERSONÁLNÍ UNIE _________________________________________________________________________ 

OLOMOUCKÉ DOHODY _____________________________________________________________________ 

2. Čím je pro české dějiny významná volba Jiřího z Poděbrad králem? 
 
 
3. Jaké měl složení a jak fungoval zemský sněm za Jagellonců? 
 
 
 
4. V jagellonském období se výrazně rozbíhá hospodářské podnikání šlechty. Ve kterých oborech šlechta 
zejména podnikala? 
 

5. Objasni význam a obsah Vladislavského zřízení zemského 

 

6. Zaškrtni správnou odpověď: 

Po lipanské porážce se ujal v zemi vlády: 
a)  Zikmund Lucemburský 
b) Albrecht I. Habsburský 
c) Jiří z Poděbrad 
 
Za nezletilého Ladislava Pohrobka spravoval české země a Uhry: 
a) Jiří z Poděbrad 
b) Ladislavova matka Alžběta 
c) Čechy Jiří z Poděbrad, Uhry Jan Hunyady 
d) Jan Hunyady 

 
7. Seřaď podle období vlády následující české panovníky (např. ABCDE):      ________________ 

A) Ludvík Jagellonský 
B) Jiří z Poděbrad 
C) Vladislav II. Jagellonský 
D) Zikmund Lucemburský  
E) Albrecht II. Habsburský 
F) Ladislav Pohrobek 
 
8. Objasni význam následujících postav pro české dějiny: 

LADISLAV POHROBEK ____________________________________________________________________ 

PETR CHELČICKÝ ________________________________________________________________________ 

MATYÁŠ KORVÍN  ________________________________________________________________________ 

REGION: 

Vysvětli, čím se následující regionální události významně zapsaly do českých dějin: 

BITVA U ZVOLE __________________________________________________________________________ 

NAPADENÍ JIŘÍHO staršího TUNKLA _________________________________________________________ 



Doba poděbradská a jagellonská - pracovní list  (ŘEŠENÍ)        

1. Vysvětli pojmy: 

LANDFRÍD – dohoda jednotlivých svazů měst a šlechty o zemském míru 

JEDNOTA BRATRSKÁ – 1457, církev vzniklá na základ učení Petra Chelčického 

PERSONÁLNÍ UNIE – dva či více států spojených osobou panovníka 

OLOMOUCKÉ DOHODY – dohoda mezi Vladislavem Jagellonským a Matyášem Korvínem, de facto dvojvládí 
existující až do Korvínovy smrti 
 
2. Čím je pro české dějiny významná volba Jiřího z Poděbrad králem? 
První skutečná volba českého panovníka 
 
3. Jaké měl složení a jak fungoval zemský sněm za Jagellonců? 
3 kurie – panstvo, rytíři, města, každý pán, rytíř či město 1 hlas, nutnost shody 
 
4. V jagellonském období se výrazně rozbíhá hospodářské podnikání šlechty. Ve kterých oborech šlechta 
zejména podnikala? 
Rybníkářství, pěstování chmele a pivovarnictví, chov dobytka a ovcí, zakládání hutí (sklářské, pily…) 
 
5. Objasni význam a obsah Vladislavského zřízení zemského 
První český kodifikovaný zemský zákoník, stanovení vzájemného postavení šlechta – panovník – města, 
faktické vítězství šlechty 
 
6. Zaškrtni správnou odpověď: 

Po lipanské porážce se ujal v zemi vlády: 
a)  Zikmund Lucemburský 
b) Albrecht I. Habsburský 
c) Jiří z Poděbrad 
 
Za nezletilého Ladislava Pohrobka spravoval české země a Uhry: 
a) Jiří z Poděbrad 
b) Ladislavova matka Alžběta 
c) Čechy Jiří z Poděbrad, Uhry Jan Hunyady 
d) Jan Hunyady 

 
7. Seřaď podle období vlády následující české panovníky (např. ABCDE):      DEFBCA 

A) Ludvík Jagellonský 
B) Jiří z Poděbrad 
C) Vladislav II. Jagellonský 
D) Zikmund Lucemburský  
E) Albrecht II. Habsburský 
F) Ladislav Pohrobek 
 
8. Objasni význam následujících postav pro české dějiny: 

LADISLAV POHROBEK  - vnuk Zikmunda Lucemburského, narozen po smrti otce Albrechta, král uherský a 
český, umírá v Praze těsně před svatbou  

PETR CHELČICKÝ – myslitel a spisovatel, kritik  

MATYÁŠ KORVÍN – uherský král, zeť a později soupeř Jiřího z Poděbrad 

REGION: 

Vysvětli, čím se následující regionální události významně zapsaly do českých dějin: 

BITVA U ZVOLE – 1468, porážka Jiříkových vojsk Matyášovými, smrt českého vojevůdce Kostky z Postupic 

NAPADENÍ JIŘÍHO staršího TUNKLA – 1494, první doložené povstání proti šlechtě na Moravě  

 
 
Zdroj: archiv autora 
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