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Situace v Čechách na začátku 15. století

 Kvůli mnoha nepravostem v katolické církvi se mnoţí řady 
jejích   kritiků, největší vlna nespokojenosti nastala po upálení 
Mistra Jana Husa v Kostnici 6. 7. 1415.

 Oldřich IV. z Hradce, řečený Vavák, syn Jindřicha III. z 
Hradce, se přiklonil k Husovým příznivcům a přidal svou 
pečeť ke stíţnému (protestnímu) listu do Kostnice, ve kterém 
čeští páni prohlásili Jana Husa a Jeronýma Praţského za 
věrné křesťany, odsoudili Husovo upálení a za  kacíře 
označili krále Zikmunda. K listu pověsilo své pečeti 452 
českých a moravských šlechticů. 

Protestní list do Kostnice



 Husovi přívrţenci, které známe jako husity, kališníky, pod obojí 
nebo utrakvisty, zahájili 1. praţskou defenestrací v r. 1419, kdy byli 
v Praze pod vedením Jana Ţelivského z okna praţské 
novoměstské radnice svrţeni konšelé, období husitských válek.

 Husité se snaţili prosadit čtyři praţské artikuly, to je přijímání pod 
obojí, svobodné kázání podle Bible, zlomení světské moci církve a 
trestání hříchů. Kromě toho se husité dohodli, ţe nepřijmou za 
českého krále Zikmunda, krále římského a uherského, který se po 
smrti svého bratra Václava IV. (+1419)  nechal r. 1420 korunovat 
českým králem. 

 Do sboru dvaceti správců země byl v r. 1421 na čáslavském sněmu 
zvolen i Oldřich IV. z Hradce, řečený Vavák, který se brzy mezi 
husity prosadil, pomohl Janu Ţiţkovi vyhladit adamity, kteří 
prosazovali sexuální svobodu, a na krátkou dobu uvěznil v J. 
Hradci kněze Martina Húsku, člena radikálního člena pikartů, kteří 
odmítali svátost oltářní, tedy i kalich. Húska, řečený Loquis, to je 
Mluvka, byl nakonec mučen a v Roudnici nad Labem upálen v 
sudu.

 Oldřich IV. Vavák se  jako míncmistr usadil v Kutné Hoře, ale téhoţ 
roku (1421) zemřel na mor. 



Jindřich z Hradce (1385 - 1420)

Jindřich z Hradce, syn Oldřicha IV. z Hradce, velkopřevor řádu 

johanitů ve Strakonicích, vedl skupinu rytířů, k níţ se přidali 

příslušníci královské jízdy, celkem to bylo asi 2 000 rytířů na 

koních. Ti se r. 1420 u  Sudoměře střetli s oddílem husitů, kterému 

velel Jan Ţiţka. Bylo to asi 400 muţů, ţen a dětí, ozbrojených 

většinou jen cepy a sudlicemi, doprovázelo je devět jezdců a 

dvanáct vozů. 

Jan Ţiţka z Trocnova



Bitva u Sudoměře r. 1420

 Husité se narychlo opevnili na hrázi mezi napuštěnými a 
vypuštěnými rybníky, kterým se říká  Markovic a Škaredý.

 Rytíři v těţké zbroji brzy zapadávali do měkkého bahna, kde je 
husitští bojovníci snadno přemohli.

 Jindřich byl v bitvě zraněn šípem do nohy. Rána se zanítila a on 
za několik dní ve Strakonicích zemřel. 

Památník Ţiţky u Sudoměře



Obrázek nakreslila Lucie Hronová ze 7. A

Obrázek nakreslil Vojtěch Dvořák ze 7. A



Menhart  z Hradce (1398 - 1449)

 Menhart byl jediný syn Jana staršího z Hradce, vnuk Oldřicha 
IV., byl známým představitelem české šlechty. 

 Menhart bojoval  proti Ţiţkovi, byl husity dvakrát zajat a ti mu 
pustošili panství. Pak se k nim ale přidal a bojoval na jejich 
straně u Tachova 1427. Byla to 4. kříţová výprava, jedna z těch 
slavných bitev, kdy křiţáci před husity utekli. Husité pak dobyli 
Tachov. 

 V r. 1431 byla ustanovena nová zemská vláda a v jejím čele byl 
kromě Prokopa Holého a Viléma Kostky právě Menhart z 
Hradce.



Bitva u Lipan
R. 1434 v bitvě u Lipan proti sobě bojovala polní vojska – sirotci a 

táborité - pod vedením Prokopa Holého a panská jednota –

umírnění kališníci a katolíci, které vedl Diviš Bořek z Miletínka. Na 

této straně bojoval i čtrnáctiletý Jiří z Poděbrad, přidal se i 

Menhart. Právě jeho oddíly provedly lstivý manévr, předstíraly 

pokus o útěk a tím vylákaly radikální husity z vozové hradby. Na 

otevřenou hradbu pak zaútočil dosud skrytý oddíl Mikuláše z 

Landštejna. Táborité byli snadno poraţeni. Tím se Menhart 

vyznamenal a pak rychle rostl jeho vliv na řízení země.

Menhart  se vrací po bitvě u Lipan   



Památník na místě bitvy u Lipan



Obrázek nakreslila Nikola Maršíková ze 7. A

Obrázek nakreslila Anna Čachotská ze 7. B



Zikmund českým králem 1436 - 1437

 R. 1436 byl v Jihlavě 
vyhlášen smír husitských 
Čech s katolickou církví a 
Zikmund byl přijat za 
českého krále. Menhart se 
zúčastnil jeho slavnostního 
vjezdu do Prahy. 

 Po smrti Zikmunda 
podporoval Menhart krále 
Albrechta Habsburského, 
který se domníval, ţe proti 
němu připravuje atentát 
Zikmund z Vartemberka, a 
tak ho v Hradci nechal 
Menhart uvěznit a v 
jindřichohradecké 
hladomorně pak Zikmund z 
Vartemberka zemřel.                                                                                  Zikmund Lucemburský



Spor Menharta s Jiřím z Poděbrad

 Menhart byl nejvyšší purkrabí a byl v komisi, která měla volit 
nového krále. 

 Účastnil se několika poselství do Vídně, do Polska, do Uher a 
snaţil se prosadit, aby se českým králem stal Ladislav 
Pohrobek, syn Albrechta Habsburského. 

 Kvůli následnictví vznikl spor mezi Jiřím z Poděbrad a 
Oldřichem z Roţmberka, který stál v čele Strakonické jednoty. 

 Menhart se přidal na Oldřichovu stranu. Kdyţ Jiří z Poděbrad v 
r. 1448 dobyl Prahu, Menharta zajal a uvěznil ho.  



Zatčení Menharta

Menhartův syn Oldřich se snaţil otce osvobodit, Jiří z 

Poděbrad Menharta propustil, ale ten byl tak zesláblý, 

ţe druhý den na svobodě zemřel. Oldřich pak Jiřího z 

Poděbrad obvinil z toho, ţe dal jeho otce Menharta 

otrávit.

Jiří z Poděbrad 



Oldřich V. z Hradce (+1453)

 Oldřich se stejně jako jeho 
otec snaţil získat za českého 
krále mladičkého Ladislava 
Pohrobka, Zikmundova 
vnuka. Ten byl českým 
králem jen od 1453 do 1457, 
kdy zemřel na leukémii. Z 
jeho smrti byl podezříván Jiří 
z Poděbrad. 

 Oldřich zemřel bezdětný, 
podle jeho poslední vůle se 
mělo hradecké panství 
rozdělit mezi nezletilé syny 
Jana IV. Teleckého  -
Jindřicha IV. (1442 – 1507) a 
Heřmana (1445 – 1464), kteří 
byli několik let v péči 
poručníka Zdeňka ze 
Šternberka.                        

Ladislav Pohrobek



Vztah Jindřicha IV. z Hradce k Jiřímu 

z Poděbrad 

 Jiří z Poděbrad se stal po smrti Ladislava Pohrobka českým 
králem v r. 1458. 

 Jindřich z Hradce se proti němu postavil, zapojil se do 
Zelenohorské jednoty, která prosazovala za českého krále 
Matyáše Korvína. V r. 1467 se v Hradci konal sjezd panstva, 
Hradec se stal centrem boje proti Jiřímu z Poděbrad. 

 Hradec pak byl obléhán královými přívrţenci, při tom byla 
vypálena hradecká předměstí, ale Hradec se ubránil. 



Matyáš Korvín

 Matyáš Korvín, bývalý zeť Jiřího 
z Poděbrad, se stal r. 1458 
uherským králem a touţil i po 
české koruně. 

 Vyuţil toho, ţe papeţ Pavel II. 
prohlásil Jiřího za sesazeného a 
vyhlásil proti němu kříţovou 
výpravu, které Korvín velel. V 
bitvě u Vilémova r. 1469 sice 
prohrál, ale i tak Korvína  česká 
katolická šlechta a příslušníci 
Zelenohorské jednoty v 
Olomouci zvolili českým králem.

 Jiří z Poděbrad se pak s českými 
šlechtici smířil, Jindřich IV. se 
stal nejvyšším komořím a  
přísedícím českého soudu. 

Matyáš Korvín



Jindřich IV. z Hradce

 Po smrti Jiřího z Poděbrad r. 1471 česká šlechta v čele s 
Jindřichem IV. opět podporovala Matyáše Korvína, Jindřich IV. 
slíbil vydat na jeho podporu 150 jezdců.

 Vladislav Jagellonský však lépe vyhovoval poţadavkům české 
šlechty, a tak ho od r. 1479 začali Češi podporovat. Jindřich IV. 
se stal královým oblíbencem, stal se hejtmanem kraje 
bechyňského a vltavského. Byl jmenován nejvyšším komořím.



Vladislav Jagellonský

Jindřich IV. se velice zasadil o 
zvolení Vladislava 
Jagellonského uherským 
králem. Za tuto pomoc dostal 
od Vladislava v r. 1483 listinu, 
díky níţ získal Hradec 
polepšení městského znaku, 
do kterého přibyli dva lvi, W a 
koruna. 

Vladislav Jagellonský



Polepšení znaku města
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