
  

Dobrý den, všechny vás zdravím

Tento týden se seznámíme s nově nastupující dynastií – s Jagellonci. Období její vlády v 
Čechách netrvá dlouho. Na trůnu se vystřídali pouze 2 panovníci.  Vladislav , se synem 
Ludvíkem. 

Pro naše království je to období velmi významné.

 Nedostatek síly (slabost) panovníka  mu způsobila ztrátu jeho moci (oslabení).
 Vzala si ji šlechta. Té nyní vzrostla moc.  A chce vládnout.

Podařilo se jí to. Prostřednictvím zákoníku.

Co to znamenalo pro náš stát? Jaký to mělo dopad?

Z království , kdy vládne výhradně sám král ….. se nyní stává monarchie, kdy se panovník 
už o svou moc musí dělit. Dělí se se stavy ( máte vysvětleno) 
     Proto je označení  stavovská monarchie
  
A tento fenomén se vyskytuje i u jiných evropských panovnických rodů. 

Pro pochopení pozdějších dějin je dobré toto pochopit a pamatovat  si

Druhou významnou změnou je to, že se zcela mění zůsob života šlechty. Ta nyní pomalu 
opouští  svůj několik století zajetý  život a začíná hledat nový – pohodlnější. ( projeví se to 
např. Už nebydlí na hradě, ale na zámku) 

  



  

Dovolím si moji osobní poznámku a budu ráda, když nad ní popřemýšlíte

Proč se učit o minulosti, o tom co už se stalo a nelze vrátit?  -  Pro poučení....

Pro poučení nás všech, společnosti,   pro poučení nás samých...

Zde, na příkladu Vladislava, opět vidíte, jasně , co se stane, když se někdo vzdá své moci.

….Vezme (získá) ji někdo jiný. 

Vzkaz od Vladislava pro vás  :-))

                     Nevzdávejte se své moci, nedávejte svoji sílu ve prospěch druhých.

Jak tomu rozumět ?

Každý z nás má v sobě dary, schopnosti, dovednosti.....  sílu v sobě.  Hledejte ji a odkrývejte,
   Co všechno v sobě máte, co dokážete....

Myslím, že toto 3 měsíční samostudijní období vám poskytlo dobrou příležitost k tomu, abyste 
se sami sebe více poznali a něco si o sobě uvědomili a byli nakonec mile překvapeni   
                   
                                                                                                     :-))) 



  

Úkoly na tento týden:

1. pečlivě přečíst prezentaci – je místo výkladu
                                             -  zameřte se a zkuste pochopit princip stavovské monarchie
                                                ( umět vysvětlit )
                                               - + změnu způsobu života šlechty , její spory s městy

2. opsat nebo vytisknout zápis

3. odpovědět na kontrolní otázky na konci



  

Vladislav Jagellonský-

      matka Alžběta Habsburská   ( vnučka Zikmunda)

- na všechno odpovídal ubohým souhlasem „dobře“, proto dostal přezdívku král  Dobře

- mladý, hezký, nezkušený, bezúhonný, měkký, přívětivý,každému vyhověl, nikomu neublížil,            
  nerad se zlobil, nerad se přemisťoval. Když se stal uherským králem,  přesídlil se do Budína (dnes 
  součást Budapešti v Maďarsku) a za  25 let se do Phy donutil přijet 3x

- 1471 byl stavy zvolen králem, bylo mu 15 let
- doba kdy vládl nebyla příznivá – spory s papežem – klatba, Matyáš Korvín ovládal část                   
   území. Boje s ním vyčerpaly státní pokladnu.
 
- 1477 se měl oženit, ale nevěsta přišla o věno. Proto ze svatby sešlo a on zůstal  starým                  
   mládencem do 46 let
- 1490 zemřel Matyáš Korvín- Vladislav se stal uherským králem, přesídlil z Phy do  Budína a od      
   té doby se o Čechy zajímal jen okrajově

  Moci se v Čechách chopila šlechta, využila nezájmu krále  a zmanipulovala ho jak hmotně, tak       
  politicky. Král  vydal  tzv. Vladislavské zřizení zemské, kterým oslabil svoji moc (viz vysv. později)

- útočná šlechta začala politicky i  hospodářsky zatlačovat i města, která v době Jiřího byla na           
   vrcholu své moci a rozvoje. Tím začala válka 2 nejvýznamnějších složek společnosti – šlechty a    
   měst – to znamená rozdvojení společnosti – 



  

 Podnikáním se šlechta dostala do konfliktu s městy, která pro ni byla konkurencí. Začala tedy   
popírat jejich práva a výsady, práva politická – spolupodílet se na moci, účast na sněmech.
To proto, aby je co nejvíce oslabila. Zbavila by se konkurence.

K tomuto účelu písemně vytvořila soubor zákonů a donutila krále ho vydat.  =
- 1500 – Vladislavské zřízení zemské – souborný zákoník privilegií ve prospěch šlechty .           
   Výrazně omezil moc měst. Vedlo to k tomu, že feudálové si dělali co chtěli a čím dál více        
  znevolňovali venkovský lid, protože potřebovali prac. síly. Lidem se hodně stížil život, nelíbílo  
   se a vedlo to k rebeliím
-1517 – Svatováclavská smlouva- znamenala konec sporů , znovu byla potvrzena účast            
měst (3.stav) na sněmech a městské trhy prohlášeny za svobodné ( za vlády syna Ludvíka)
  Objevil se totiž jiný nepřítel – bouřící se lid.

- 1502 se oženil s Annou , sestřenicí fr. krále. Jejich dvě děti uzavřely sňatky s Habsburky  –      
  Anna (Alžběta) se stala  manž. Ferdinanda I.(od r.1526 český král) Habsb. a Ludvík se oženil  
  s Marií Habsb.
- stavovská monarchie - král vládne teoreticky, formálně, ale prakticky stavy
- 1509 nechal korunovat syna  Ludvíka českým králem v Phe (v Uhrách řádil mor)
- trpěl pakostnicí = dnou ( vlivem špatně fungujícího metabolismu se v kloubní tekutině usadí     
  kyselina močová, zkrystalizuje a otečou klouby, bolest, horečka...)
- 1516 zemřel

Příčinou zápasu byly poměry hospodářské 
. - šlechta žila z rent ,   získala obrovské majetky (pole, lesy louky....) po husitství, ale nebylo 
dost lidí, kteří by jim na  nich pracovali a  odváděli rentu:  Proto šlechta začala hledat nové 
způsoby jak si přivydělat .– Začala  podnikat – investovat, znamená vydělávat –  Nejvíce se 
zaměřila na  rybníkářství ( jižní Čechy, chov ovcí , těžba dřeva a vaření  piva (pivovary)
 Z šlechtice rytíře  (středověký bojovník, hrdina …)  se stal šlechtic podnikatel  (už nebojuje, 
záleží mu na lepší životní úrovni a pohodlí)



  

Vladislav Jagellonský  1471- 1516         král Dobře (Bene)       manž. Anna

- 41. panovník, 18. král
- vládl bez koncepce, slabý a nerozhodný
- do r. 1478 vedl válku o českou korunu s Matyášem Korvínem – období dvojvládí
-  r. 1490 po Korvínově smrti získal uherskou korunu

-  nově stavovská monarchie – panovník se dělí o moc se stavy
                                               -   došlo k oslabení král. moci, vzestup úlohy sněmů
  –  Stavy  - jsou šlechta, rytíři, města

-   šlechta a města mezi sebou soupeří o polit. a hosp. výhody
 -  mění se způsob života šlechty – z rytíře je podnikatel, který má zájem hospodařit a docílit      
                                                       větších zisků, zbohatnout
                                                         Zakládá rybníky,  chová ovce, vaří pivo

   - nárůst konfliktů v zemi – král přesídlil do Budína, neřeší záležitosti Čech

- 1500 – Vladislavské zřízení zemské – zákoník (ústava) – omezení moci krále a posílení          
   pozic šlechty na úkor měst (popřel platnost účasti na sněmech)
- 1517 – Svatováclavská smlouva – kompromis – právo účasti měst na sněmu, legalizace          
   podnikání šlechty

- zahraniční politika . - zápas s Habsburky o převahu v Evropě – dohoda spojení skrze sňatky
 

zápis



  



  



  

STAVOVSKÁ MONARCHIE



  



  

JAGELLONSKÁ  GOTIKA



  

Neopisovat - zajímavost
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