
Dějepis VII. třída 

1. Přečíst učivo „Husitství a pozdní středověk“ na str. 82-93 

2. Zápis do sešitu: 

 

Kritika církve ve 14. století 

! Opsat rámeček „Shrnutí“ v uč.  na str. 83 

Náprava církve 

V Anglii začal církev veřejně kritizovat univerzitní profesor Jan Viklef. Hlásal,        

že církev má žít podle zásad Bible, má být chudá, bez světské moci. To se církvi 

nelíbilo a prohlásila ho za kacíře. 

V Čechách prosazoval reformní myšlenky Jan Hus. 

- kázal v Betlémské kapli 

- kázání byla oblíbená, mluvil česky 

- požadoval dodržování Bible a církev chudou, bez majetku 

- Husovi odpůrci tajně sepisovali jeho kritická slova, žalovali na něj                     

u arcibiskupa a ten mu zakázal působit v Betlémské kapli. Papež ho označil 

za kacíře a musel opustit Prahu. 

- byl pozván římským králem Zikmundem Lucemburským na koncil                 

do Kostnice, aby tam obhájil své myšlenky 

- své učení neodvolal a koncil ho nechal 6.7.1415 upálit 

 

Husitské hnutí 

! Opsat rámeček „Shrnutí“ v uč.  na str. 87 

K husitství se přihlásili lidé ze všech vrstev obyvatelstva, lišili se však ve svých 

požadavcích a způsobu jejich prosazování. V Praze začali být husité 

pronásledováni a uvězňováni. Skupina vedená Janem Želivským dobyla pražskou 

radnici a vyházela radní z okna – DEFENESTRACE = začátek revoluce v Českých 

zemích.  

- základnou se stalo město Tábor 

- husité hlásali rovnost všech, společný majetek, oslovovali se bratři a sestry 

- včele obce stáli čtyři hejtmani z nichž jeden byl Jan Žižka z Trocnova,         

ten se stal velitelem husitských vojsk 



- první vítězná bitva 1420 u Sudoměře 

- proti husitům vedli katolíci 5 křížových výprav, křižácká vojska byla 

poražena v bitvách na Vítkově (1420), u Žatce (1421), u Německého 

(Havlíčkova) Brodu (1421), u Domažlic (1431) 

- po Husově smrti stanul v čele husitů kněz Prokop Holý 

- hymna husitů „Kdož sú boží bojovníci“ 

Po patnácti letech válčení bylo České království v úpadku, chyběl dostatek 

potravin, pole se neobdělávala, upadla řemesla, vázl obchod. Mezi husity 

docházelo k rozepřím, část se odtrhla a přidala na stranu katolíků. K rozhodné 

bitvě mezi husity a katolickými vojsky došlo r. 1434 u Lipan, kde Prokop Holý padl 

a husité nestačily na téměř dvojnásobnou přesilu. 

! Opsat rámeček „Shrnutí“ v uč.  na str. 93 

Jiří z Poděbrad 

- zemský správce, později český král 

- snažil se uvést do pořádku hospodářství narušené válkou 

- obnovil těžbu stříbra v Kutné Hoře, městům uděloval výsady pro podporu 

řemesel a obchodu, ochrana obchodních cest 

- udržoval mír mezi kališníky a katolíky 

- přezdívalo se mu „král dvojího lidu“ 

 

 

internetová příprava a procvičení:  

www.skolasnadhledem.cz 

https://www.umimefakta.cz/testy-dejepis 

http://www.testpark.cz/testy/dejepis  

http://www.edu.ceskatelevize.cz 

 

Kontrolní otázky: 

1. Kde kázal Jan Hus? 

2. Které město bylo základnou husitů? 

3. Kde byla poražena husitská vojska? 

http://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.umimefakta.cz/testy-dejepis
http://www.testpark.cz/testy/dejepis
http://www.edu.ceskatelevize.cz/

