
Medaile Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále českého (1420 –1471), je zřízena s cílem ocenit osoby působící v oblas-
tech energetiky, průmyslu, komunikací, infrastruktury, stavebnictví, obchodu, případně jiných, souvisejících 
s působností rezortu ministerstva průmyslu a obchodu, za jejich významný přínos, celoživotní práci nebo význam-
ný počin pro obor v obecné rovině, se silným akcentem na plnění aktuální či budoucí integrující role příslušné 
aktivity směrem k celoevropské integraci a zejména ke zjednodušení či odstraňování překážek na této cestě.

Symbol českého krále Jiřího z Poděbrad byl zvolen pro jeho ideu jednotné Evropy – „Smlouvy o nastolení míru 
v celém křesťanstvu“, která byla převratná a předpokládala vytvoření středověkého „společenství národů“ a svou 
dobu tak předběhla o pět století.

Právo předávat medaili Jiřího z Kunštátu a Poděbrad a k tomu příslušející diplom a odznak má ministr průmyslu 
a obchodu ČR. Návrh na vyznamenání ministrovi předkládá „Výbor pro udělování medaile ...“, ustavený v souladu 
s dohodou mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a veřejně prospěšným ustavem Českomoravská technika, 
z.ú., která je odpovědná za agendu spojenou s udělováním medailí Jiřího z Poděbrad a za správu a administra-
ci tohoto vyznamenání. Výbor je složen z významných osobností českého průmyslu, techniky, výzkumu, vědy 
a školství včetně zástupce ministerstva průmyslu a obchodu.

Vyznamenání se sestává z Medaile Jiřího z Kunštátu a Poděbrad (stříbro, Ag 999), která má na přední straně jeho 
portrét. Opis komponovaný po obvodě medaile nese českou podobu jeho jména a životní data. Zadní strana me-
daile nese uprostřed opisu tvořeného součástí názvu vyznamenání (Za osobní přínos v oboru a k integraci v rámci 
Evropy) logo MPO ČR. Na zadní straně medaile je uvedeno její pořadové číslo, k medaili je vydán certi� kát, 
diplom a odznak jejího držitele.



Jiří z Kunštátu a Poděbrad, král český v letech 1458—1471, je jediný český panovník, který nepocházel z panovnické 
dynastie, ale z domácí šlechty. Je znám pro svůj prozíravý přístup a pro ideu jednotné Evropy, kterou předběhl svou 
dobu a z toho důvodu pořádal veliká poselstva z “Čech až na konec světa”.

Jiří z Poděbrad byl skvělým diplomatem jak na domácí, tak především i na zahraniční scéně. Na nejvýznamnější 
evropské dvory vyslal v letech 1463—1464 poselstva s myšlenkou vytvoření projektu Všeobecné mírové organizace 
křesťanských panovníků (“Smlouva o nastolení míru v celém křesťanstvu”), v níž by se všichni snažili o upevnění 
trvalého míru na principu národní svrchovanosti států, zásady nevměšování se a řešení sporů před mezinárodním 
soudním tribunálem (“obecným konsistoriem”); Evropa se měla sjednotit v boji proti Turkům, “nejzarputilejším 
nepřátelům jména křesťanů” a vyhnat je z bývalých křesťanských zemí. Ve spolku měly mít státy, uspořádané do 
větších celků (Galie, Germánie, Itálie, Hispánie.), po jednom hlasu, přičemž se počítalo s vůdčí rolí Francie.

Převratná a v mnohém svou dobu předbíhající myšlenka vytvoření středověkého “společenství národů” (obdoby 
dnešní OSN či EU) nakonec nenašla pochopení. Jiříkovo úsilí mohlo jen stěží uspět v podobě, v níž byla ignoro-
vána papežská moc, a tak se kurie otevřeně i skrytě postavila proti. Tato smělá myšlenka tak po mnohých peripetiích 
nedospěla ke zdárnému konci, neboť se na její realizaci v jisté podobě muselo počkat dalších pět století !
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