
DĚJEPIS – 7. ROČNÍK – POZNÁMKY PRO TÝDEN OD 25.5. DO 29.5. 2020 

Minulý týden jsme se věnovali husitům a husitským válkám. Tento týden budeme v tomto 

tématu pokračovat. Kromě klasických poznámek na vás čeká další z online kvízů, tentokrát na 

téma Jan Žižka z Trocnova. Kvíz vyřešte do neděle 31.5. 2020. A pro ty zvídavější je 

k dispozici obrázek husitského ležení.  

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

HUSITSKÉ VÁLKY – pokračování – učebnice str. 106–107 

• roku 1426 - bitva u Ústí nad Labem 

• roku 1427 - bitva u Tachova 

• kromě toho podnikali husité tzv. rejsy = spanilé jízdy, výpravy do ciziny 

• roku 1431 – bitva u Domažlic, bitva, ze které prchli křižáci bez boje, ulekli se síly 

husitských vojsk, husité zpívali svůj chorál Kdož sú boží bojovníci (poslechni si na you 

tube – např. https://www.youtube.com/watch?v=EVQ8ZZejwVY) 

• roku 1431 se konal sněm v Basileji (basilejský koncil) – byla zde vedena jednání mezi 

husity a katolíky 

• husité v čele s Prokopem Holým zde projednávali svůj program (4 pražské artikuly) 

• výsledkem jednání bylo přijetí dohody – tzv. basilejských kompaktát =˃ bylo uznáno 

přijímání pod obojí, odebrání majetku církvi 

• Zikmund byl uznán českým králem 

• roku 1434 bitva u Lipan – porážka husitů 

• poslední husité vedeni Janem Roháčem z Dubé pak byli poraženi na hradě Sion 

• roku 1436 byla v Jihlavě slavnostně vyhlášena basilejská kompaktáta (proto také někdy 

označení jihlavská kompaktáta) 

• Zikmund byl zvolen českým králem, ale roku 1437 při své cestě do Uher umírá ve 

Znojmě 

                                                                       
Zikmund Lucemburský                                       husitský chorál                                                        Prokop Holý 

 

VÝZNAM HUSITSKÉ REVOLUCE 

• církev byla zbavena majetku 

• města získala účast na zemském sněmu 

• vznikla nová, kališnická církev (husité = kališníci) 

• došlo k narušení feudální společnosti  

A NA ZÁVĚR VYŘEŠENÝ ÚKOL Z MINULÉHO TÝDNE 

1) Doplň následující text.  

https://www.youtube.com/watch?v=EVQ8ZZejwVY


Jan Hus kázal v pražské Betlémské kapli, kritizoval mimo jiné také prodej odpustků. Jelikož 

byl dán do papežské klatby a v Praze bylo kvůli jeho přítomnosti zakázáno vykonávat 

bohoslužby, křty a svatby, odešel raději na venkov (Kozí hrádek…). Jan Hus byl pozván na 

koncil do Kostnice, kde měl obhájit své názory. Jelikož odmítl své názory odvolat, byl 

prohlášen za kacíře a dne 6. července v roce 1415 upálen. Jeho popel byl pak vhozen do řeky 

Rýn.  

Nápověda: kacíř, popel  

ZDROJE:  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zikmund_Lucembursk%C3%BD 

http://historie.lusa.cz/husitske-valky/husitske-vojsko/prokop-

holy/https://cs.wikipedia.org/wiki/Kto%C5%BE_js%C3%BA_bo%C5%BE%C3%AD_bojovn%C3%ADci 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zikmund_Lucembursk%C3%BD
http://historie.lusa.cz/husitske-valky/husitske-vojsko/prokop-holy/
http://historie.lusa.cz/husitske-valky/husitske-vojsko/prokop-holy/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kto%C5%BE_js%C3%BA_bo%C5%BE%C3%AD_bojovn%C3%ADci

