


Věnování
Tento komiks bychom rádi věnovali našim rodičům, přátelům a především 
Štěpánovi s Vojtěchem a Radovanem za jejich podporu při tvoření našeho 

projektu.

Věnováno k 600. výročí narození krále Jiřího z Poděbrad
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1469
Vilémov
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Naše cesty nás doved-
ly až sem, Matyáši. 
Varoval jsem tě již na 
začátku, že české země 
udržím.
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Za křesťanskou víru, 
Jiří, kacířské panovníky 
na tomto světě nikdo 
trpět nebude!
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Stůj!
Mám zprávu 
pro krále. Pusť 
te mě.
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USTUPUJEME!
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O pár hodin
 poz

ději

Varoval jsem tě, Matyáši, 
že tato křížová výprava do-
padne špatně pro tvá vojska.

Mé vojsko chrání křes-
ťanský svět od kacířů 
jako jsi ty, husitský králi.
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Rád bych ti připomněl,; Maty-
áši, že tento kacíř byl zvolen z 
vůle lidu a je otcem tvé nebohé 
ženy, ale nuže dobrá, nedáváš mi 
na vybranou.

Buď přijmeš a vzdáš se, nebo povraždím všechny 
tvé muže, včetně tebe, a uberu se směrem na jih. 
Moc dobře víš, že tenhle kacířský král má větší 
armádu, se kterou dobude i zbytek tvé země.

Zadrž!

Dobrá, přesvědčil jsi mě. 
Stáhnu svá vojska, ale 
papež to jen tak nevzdá.
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Jiří a Matyáš se tedy dohodli na příměří. Avšak 
Matyáš tento křehký mír porušil. 

 3. května 1469 se nechal křesťanskými šlechtici 
korunovat na českého krále, což mu uznala Mora-
va a Slezsko. Jiřímu tedy zbylo jen Čechy a velký 

otazník v podobě jeho nástupce.
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Situace v této zemi je vel-
mi nepříjemná
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1471
Praha

16



Po prohláše-
ní Matyáše 
Korvína za 
krále Čes-
kých zemí je 
tato země 
na pokraji 
svých sil.

Matyáš je jedna ruka s papežem a jeho 
vojska plundrují a vraždí kališnické dědiny 
a věřící jak na Moravě, tak i ve Slezsku.
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Bohužel mé potomstvo by 
nikdy nedosáhlo takového 
respektu, jakého jsem si 
musel vydobýt já, a pro-
to žádám tebe, Vladisla-
ve II. následníku polského 
trůnu, jestli přijmeš moji 
nabídku českého trůnu.
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Vím, že to bude nevyřeši-
telný úkol, ale… ach...

Veličenstvo!
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Vstupte.

O 4 dny poz
ději
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Nechte nás 
o samotě.

Pozval jsem si tě 
sem, Vladislave, 
abych ti něco předal.
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Mé dny jsou sečteny a již brzy 
navštívím boha, ale než se tak 
stane, musím tě o něco požádat.

Vím, že situace není 
teď jednoduchá, ale 
mí poddaní jsou 
dobří lidé a zasluhují 
dobrého panovníka.

Proto chci, abys 
mou korunu 
převzal právě ty, 
Vladislave.

Chtěl bych tě požádat ještě 
o jednu věc. Svobodnou víru 
v zemi. Nezáleží, jestli je člověk 
křesťan či kališník. Pokud má 
člověk v sobě dobré srdce, nic to 
nemění.
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Nezklamu vás, 
Jiří, zachovám 
svobodnou víru 
a nastolím 
opět v Českých 
zemích mír. 
Dávám vám 
své slovo.
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Zemřel král Jiří. Král husitský, 
jenž se zasloužil o mnoho dobrého 
v této zemi. Nechť bůh ochrání 
tuto zem i po tvé smrti. Ach 
Jiří, Jiří…

22. března 1471
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Konec 2. 
část

i

Král Jiří z Poděbrad zemřel 22. března 1471 ve své 
loži v Praze. Zanechal po sobě velmi dobře udržova-
nou zemi v nelehké chvíli. Mír byl nastolen o pár 
let později a po smrti Matyáše Korvína se Vladi-
slav II. Jagellonský ujal vlády nad celými Českými 

zeměmi. Jeho vláda však moc prosperity nepřinesla 
a proto se mu začalo říkat „CHUDÝ KRÁL“.

KONEC
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Jiří z Poděbrad. Poslední ryze český panovník, který je 
velmi často opomíjen navzdory jeho úspěchům a zá-
sluhám. Nepatřil do královského rodu ani do vyšší sme-
tánky. Jeho znalost latiny byla velmi malá, a i přes toto 
všechno ho čeští šlechticové v přímé volbě zvolili svým 
pánem, aby urovnal spory mezi kališníky a křesťany 
v českých zemích. Byl několikrát papežem označen za ka-
cíře a byla proti němu vyhlášena Křížová výprava v čele 
s jeho zeťem Matyášem Korvínem. Po několika střetech 
se nakonec naši panovníci potkávají zde, u Vilémova.

Husitský král
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