
DĚJEPIS – 7. ROČNÍK – POZNÁMKY PRO TÝDEN OD 18.5. DO 22.5. 2020 

Minulý týden jsme se vrátili k dějinám českých zemí. Probrali jsme situaci v českých zemích 

před vypuknutím husitských válek a seznámili jsme se s Janem Husem. Tento týden se budeme 

věnovat husitům.  

PROČTI SI DANOU LÁTKU V UČEBNICI A PŘEPIŠ SI POZNÁMKY DO SEŠITU 

HUSITÉ – učebnice str. 105-106 

• husité = stoupenci Jana Husa 

• říkalo se jim též kališníci, protože byli zastánci přijímán pod obojí, měli ve znaku kalich 

(Toto si psát nemusíte: vysvětlení pojmu přijímání pod obojí – při mši věřící při 

svátosti eucharistie přijímají tělo a krev Kristovu, tělo v podobě hostie (malá kulatá 

oplatka), krev v podobě vína. Katolíci přijímali pouze hostii = přijímání pod jednou. 

Nekatolíci, tedy i kališníci, prosazovali přijímání hostie i vína = přijímání pod obojí) 

• husité měli svůj vlastní program = HUSITSKÝ PROGRAM = ČTYŘI PRAŽSKÉ 

ARTIKULY (pojem artikul znamená článek) 

1) Svobodné hlásání slova Božího 

2) Přijímání pod obojí  

3) Potrestání smrtelných hříchů 

4) Odebrání majetku církvi 

 

• husité: 1) umírnění, 2) radikální  

• k radikálním husitům patřili např. táborité, tvořilo je početné venkovské obyvatelstvo 

(roku 1420 založeno město Tábor), v čele táboritů stál hejtman a vojevůdce Jan Žižka 

z Trocnova, a dále např. adamité 

• husitské zbraně: cep, sudlice, řemdih, kosa, píšťala (puška), kopí, vozy a vozové 

hradby, pavéza (štít), palcát… 

 

• roku 1419 vypukly v Praze nepokoje =˃ došlo k první pražské defenestraci = ˃konšelé 

byli vyhození z oken novoměstské radnice  

                                                    
   Kalich – symbol husitů                                    Jan Žižka z Trocnova                                Pavéza – husitský štít 

 

 

 

 

 



HUSITSKÉ ZBRANĚ 

 

HUSITSKÉ VÁLKY 

• husité x domácí nepřátelé – panská jízda, katolická šlechta, zahraniční nepřátelé – 

křižáci 

• roku 1420 bitva u Sudoměře na hrázi dvou rybníků 

• Zikmund vyhlásil husitům první křížovou výpravu (celkem jich bylo 5) 

• roku 1420 bitva na Vítkově (v Praze) =˃ porážka křižáků 

• roku 1420 založení města Tábor, v čele stáli 2 hejtmané, nejznámějším byl Jan Žižka 

z Trocnova 

• roku 1421 se konal sněm v Čáslavi, Zikmund byl zbaven trůnu (vládl od roku 1419), 

byla vytvořena prozatímní vláda 

• roku 1424 – bitva u Malešova 

• roku 1424 zemřel při obléhání Přibyslavi Jan Žižka =˃ do čela husitů se postavil 

Prokop Holý, vedl tzv. sirotky  

ZDROJE:  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitstv%C3%AD 

https://husitstvi.cz/vojenstvi/rejstrik-vojenstvi/chladne-zbrane/ 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitstv%C3%AD
https://husitstvi.cz/vojenstvi/rejstrik-vojenstvi/chladne-zbrane/


A NA ZÁVĚR TROCHU OPAKOVÁNÍ... 

1) Doplň následující text.  

Jan Hus kázal v pražské ____________ _____________, kritizoval mimo jiné také prodej 

_______________. Jelikož byl dán do papežské klatby a v Praze bylo kvůli jeho přítomnosti 

zakázáno vykonávat bohoslužby, křty a svatby, odešel raději na _____________________. Jan 

Hus byl pozván na ________________ do ________________, kde měl obhájit své názory. 

Jelikož odmítl své názory odvolat, byl prohlášen za _________________ a dne _____________ 

v roce ____________ upálen. Jeho ______________ byl pak vhozen do řeky Rýn.  

Nápověda: kacíř, popel  

ŘEŠENÍ TOHOTO ÚKOLU NEPOSÍLEJ! DOZVÍŠ SE HO PŘÍŠTÍ TÝDEN! 

 


