
Dne 23. listopadu 1457 nečekaně zesnul v královské rezidenci na Starém Městě praž-

ském mladičký český a uherský král Ladislav, zvaný Pohrobek, který vládl od roku 1453. 

(Antropologický výzkum jeho pozůstatků prokázal, že měl leukémii.) Jeho smrt postavila 

českou stavovskou obec před nutnost zvolit nového krále. Hlavním kandidátem se stal 

Jiří z Poděbrad, pocházející z předního aristokratického rodu, představitel českých 

kališníků (utrakvistů), mimořádně nadaný politik a státník, který v  letech 1452–1458 

úspěšně řídil České království jako „zemský správce“. Sněm zvolil 2. března 1458 „pana 

správce“ českým králem. Korunovace se uskutečnila 7. května 1458. Jiřímu šlo v prvé 

řadě o dosažení obecného uznání jeho královské hodnosti doma i v zahraničí. Roku 

1458 se mu podřídila Morava, Horní Lužice a Kladsko; Slezsko (město Vratislav) po 

značných komplikacích až počátkem roku 1460. Již 25. září 1458 se na ostrově v Duna-

ji před Vídní sešel s císařem Fridrichem III. Habsburským. V dubnu 1459 se v Chebu 

uskutečnil významný politický sjezd krále Jiřího se saskými vévody a předními říšskými 

knížaty, s nimiž Jiří uzavřel přátelské a spojenecké smlouvy. Dne 31. června 1459 
pak císař Fridrich na náměstí v Brně slavnostně propůjčil Jiřímu „regália“– symbolicky 

mu předal korouhve korunních zemí, kterým Jiří vládl, formálně mu tyto země udělil 

v léno a vyhlásil jej za českého krále a říšského kurfiřta-volitele. Ve stejný den pak císař 

vydal králi Jiřímu listinu, v níž potvrdil všechna privilegia, která obdrželi čeští králové od 

římských králů a císařů. Jiřímu se dařilo úspěšně rozvíjet říšskou i evropskou politiku. 

Postupně se zařadil mezi přední panovníky Evropy. 

Fridrich III. potvrzuje Jiřímu 
všechna privilegia

Labyrintem dějin českých zemí 1459

Jiří z Poděbrad
Miniatura z Kroniky české 
Přibíka Pulkavy z Radenína
1607 (podle originálu z doby 
kolem roku 1530).
NA, ČDK, rkp 2452

Císař Fridrich III. Habsburský
Miniatura z Kroniky české 
Přibíka Pulkavy z Radenína
1607 (podle originálu z doby 
kolem roku 1530).
NA, ČDK, rkp 2452



Fridrich III., římský císař, potvrzuje Jiřímu, českému 
králi, arcičíšníkovi a kurfiřtu-voliteli Svaté říše římské, 
všechna privilegia, která obdrželi čeští králové od řím-
ských králů a císařů 
1459, červenec 31., Brno
originál, pergamen, latinsky, 63,5 x 36 x 12,3 cm, přivěšena 
pečeť vydavatele
NA, AČK, inv. č. 1634


