
  

Dobrý den, srdečně vás zdravím

Tento týden se rozloučíme s druhým králem jagellonské dynastie , mladičkým Ludvíkem. 
Rozloučíme  se i s vládnoucí  dynastií v Čechách, jejíž poslední potomek umírá po meči.
 Rozloučíme se i my  v tomto šk. roce s dějepisem, neboť tato prezentace je zřejmě už 
poslední. 

Úkoly na tento  týden:

1. pečlivě přečíst prezentaci -  je místo výkladu

2. opsat nebo vytisknout zápis

3.  vypracovat úkoly na konci 

 Tímto se oficiálně rozloučíme my spolu. Celé 3 měsíce jste odváděli skvělou práci, jak v 
němčině, tak v dějepisu. Bylo pro mě radostí s vámi komunikovat a být ve spojení. Dodávali 
jste mi tím i podporu a sílu. Ze všech tříd jste pro mě vzešli jako jednoznační 
vítězové.Překonali jsme spolu dost těžké, náročné období. Myslím, že už ale stačilo. Dáme 
si úlevu a dopřejeme si vydatný dlouhý odpočinek.
 
Choďte  co nejvíce do přírody, splyňte s ní.  Přeju vám co nejvíce radosti, veselí, nádherné 
zážitky   a užijte si prázdnin, co nejlépe dovedete.  Budu se na vás těšit zase v září.
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zápis

Ludvík Jagellonský  1515 – 1526    Dítě 
  manž. Marie Habsburská    bezdětný

- 42. panovník, 19.č. král
- syn Vladislava II. Jagelonského a Anny de Candal
- odcizen č. prostředí, česky neuměl

- 1508 – uherským králem, žil v Budíně 
- 1509 – č. králem, ale jen 1x navštívil

-  hosp. podnikání šlechty – zvýšení útisku poddaných
- 1517 – Svatováclavská smlouva – dohoda mezi městy a šlechtou o rozdělení moci a   
                                                            podnikání

-  stálé nebezpečí tureckých nájezdů do stř. Evropy 
   1526 – vpád Turků do Uher, bitva u Moháče, prohra L.

    Rod Jagellonců vymírá po meči – není mužský potomek
    Na č. trůn nastupují Habsburkové – Ferdiand I.                  



  

 nar. se 1506 Vladislavovi II. a Anně, která v šestinedělí zemřela na horečku omladinic (horečka       
 vzniklá  po porodu, způsobená otravou – sepsí, při zanešení infekce do těla, tehdy jistá smrt)

-  ve 2 letech se stal 1508 uherským králem
-  ve  3 letech ,  1509 č. králem, právě prodělal neštovice, byl poďobaný a při korunovaci brečel

   V Phe se zdržel asi rok, v Uhrách řádil mor a potřeboval v Čechách urovnat finance a stavy

-  v 10 letech, 1516 zemřel otec, který mu před smrtí zajistil poručnictví u císaře  Maxmiliána a          
    polského krále Zikmunda ( jeho strýc)

- všechno u něho probíhalo předčasně – narozen nedonošený, brzy začal mluvit,  rychle vyrostl,       
  brzy se ujal vlády, brzy se oženil, brzy mu začaly růst vousy a  předčasně zešedivěl a zahynul ve    
  20 letech
- měl manýry rozmazleného dítěte, více než vláda ho zajímal dvorský život – pitky,  lovy,                   
  kratochvíle, rozhazování a plýtvání

- v  16 letech -1/1522 se oženil s Marií Habsburskou- energická a pyšná, rovněž plýtvala a luxusní    
   radovánky  - dvůr žil na úvěr
- 1523 pobýval asi rok v Čechách -  pokusil se obnovit svou autoritu a majetek
-  v  té době zaútočili opět v Uhrách Turci, tamní šlechta s nimi odmítala sama bojovat,  pokud proti  
   nim nevytáhne král
   Řada zemí projevovala ochotu proti Turkům zakročit, probíhaly přípravy na výpravu. Nakonec se   
   pomoc scvrkla jen na finanční příspěvek. Ludvík neměl u šlechty autoritu, ani nazastával pevné     
  stanovisko, nerozuměl politice ani válečnictví, neměl zkušenosti.  Sice rychle najímal   žoldnéře,     
   ale ti neměli k boji vnitřní  přesvědčení  (šlo jim jen o žold – peníze. Pro srovnání : např. Husité      
   bojovali o své ideály, s chutí, odvahou, proto vítězili)
 



  

- 29.8. 1526 – proběhla  bitva u Moháče –
 Ludvíkovi pomoc nepřišla, Turci měli násobnou přesilu. Během 90  minut Ludvíkovu armádu 
převálcovali. Ludvík z bitevního pole rychle odjel kamsi do krajiny. Prý pronásldován. Honosná 
zbroj ho za nevyjasněných okolností stáhla i s koněm  do bažiny. Turci se dostali do nitra země a 
vyplenily ji.

  Pátralo se po ostatcích krále – asi po 2 měsících tělo bylo vyproštěno a převezeno do Stoličného 
  Bělehradu a   tam pietně pohřbeno v hrobce uh. králů jako jeho otec.

  Marie se už nevdala, žila u bratra cisaře Karla V, vládla v Nizozemí a zemřela ve                           
  Španělsku

- Král nezanechal žádného dědice, zemřel sám mlád, bezdětný.

- na základě dohody mezi Jagellonci a Habsburky o vzájemném dědění v případě vymření              
  dynastií – byl  26. 10. 1526 novým č. králem zvolen  manžel Anny Jagellonské ( Ludvíkova           
  sestra), 23 letý  Ferdinand I. Habsburský
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