
z á p i s  –  H U S I T S T V Í  

- Upálení Jana Husa vyvolalo v Čechách vlnu nevole a protestů ve všech vrstvách společnosti 

- Husovým stoupencům se říkalo (H).................................. nebo (K)...................................... 

 - Jejich symbolem byl (K)........................................ 

- společným programem husitů se staly tzv. (Č)..................... (P)............................ 

(A)............................: 

1. Přijímání podobojí (přijímání (CH).......................... a (V)................... při bohoslužbě) 

2. Svoboda kázání  

3. Trestání smrtelných hříchů (všem bez rozdílu postavení) 

4. Konec světského panování kněží 

- Husité nebyli jednotní: UMÍRNĚNÍ (panstvo, nižší šlechta), RADIKÁLNÍ (vesničané – Táborité) 

- 1420 – bylo založeno město (T)..........................., v čele stáli  4 hejtmané – nejvýznamnější – JAN (Ž)............................  

PRŮBĚH HUSITSKÝCH VÁLEK 

- Situace se vyhrotila v červenci  1419, kdy došlo k První pražské 

(D)............................................., během níž pražští husité pod vedením (J).................... 

(Ž).................................. vyházeli z oken (N)....................................... radnice pražské konšely. 

- v roce 1419 – zemřel český král (V).............................. a právoplatným dědicem trůnu se stal 

(Z)................................., který byl ale pro husity nepřijatelným 

- o rok později vyhlásil papež proti husitům křížovou výpravu v čele se Zikmundem, došlo 

k bitvě na (V).............................., kde husité (Z)......................................., Zikmund se ale 

přesto prohlásil českým králem 

- v roce 1421 byl svolán zemský sněm do (Č)...................................., kde husité prohlásili 

Zikmundovu korunovaci za neplatnou, ustanovili prozatímní vládu a Pražské artikuly se staly 

platným zákonem 

- po bitvě u Přibyslavi zemřel Jan Žižka a do čela husitských vojsk stanul (P)........................... (H)............................... 

- (S)................................. JÍZDY byly výpravy husitů do okolních zemí, během nichž šířili své myšlenky a zároveň se 

zásobili 

- v roce 1431 se konal koncil v (B)................................., kde se základem jednání staly Čtyři pražské artikuly, husité však 

během jednání nebyli jednotí. Vytvořily se dvě skupiny na jedné straně polní vojsko radikálních husitů a na straně druhé 

panská jednota (katolická a husitská šlechta a Pražané) 

- v roce ............. se obě strany střetly v bitvě u (L)....................................., v níž zvítězila 

panská jednota a začala jednat o míru. Výsledkem jednání se stala (B)......................................... 

(K)............................................, která husitům povolovala jen přijímání podobojí výměnou za 

uznání Zikmunda českým králem. 

ZIKMUND LUCEMBURSKÝ vládl pouhý rok, zemřel v roce 1437 a (L)........................................ 

v tom roce vymírají po meči. 

 


