
 

 

Příprava na hodinu dějepisu, ZŠ Jabloňová, 23. 3.–4. 4., 7. C 

Husitská revoluce 3 

Čas (odhad): 45–60 minut 

Pokyny 

1. Opakování k minulé hodině => Do sešitu z druhé strany si nadepiš Jan Hus:opakování a pod to čísla 1–7  

=> doplň k číslům slova a slovní spojení chybějící v textu umístěném dole na str. 80 

2. Přečti si na str. 78 text „Hlavní husitské směry“  

3. Zapiš si zápis 

4. Přečti si zbylý text na str. 78–79 (od „program husitů“ včetně zajímavostí) 

5. Dle přečteného textu vyplň pracovní list (přepiš si ho/vytiskni) 

6. Pusť si ukázku k počátkům revoluce a husitskému válečnictví => youtube: dějiny národa 44: husité proti všem 

(https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU) 

B. Dobrovolné – Pokud tě téma zajímá do hloubky a chtěl/a bys lépe pochopit dobu a podrobně poznat Jana Husa, 

nenech si ujít film Jan Hus (r. 2015; 144 minut): https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10446079238-jan 

ZÁPIS           Charakteristika husitské revoluce (1419–1436/7) 

 Kde?  hlavně v Čechách, částečně na Moravě 

 Kdo? husité (= stoupenci Husova učení; přezdíváni též „kališníci“ či „utrakvisté“) – skupiny:  
o 1. Pražané – nejmírnější 
o 2. Táborité – nejpobožnější, radikální (r. 1420 založili v jižních Čechách město Tábor, kde se snažili 

žít podle Bible = skromně, všichni jsou si rovni) 
o 3. Orebité (podle hory Oreb – východní Čechy) – radikální => po smrti Jana Žižky si říkali Sirotci 

 Proti komu? – křižáci = Zikmund (SŘŘ) + papež + čeští katolíci + Evropa (občas i proti umírněným husitům) 

 
Čtyři pražské artikuly, husitské osobnosti a válečnictví – pracovní list 

 
Prac. list: Husité – 4 pražské artikuly, armády, osobnosti; zadání: přečti si text v učebnici na str. 78-79 a doplň chybějící slova R. 

…….. se husité shodli (v Praze) na společných cílech - programu, který se nazývá …………. ………………….. ……………… (= články): 

1. Svoboda ……………. 2. Přijímání ………………… …………………………. 3. ………………… ………………….. …. ……………… ……………. …………. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ARMÁDY: Křižáci měli dobře vycvičenou armádu, jejíž jádro tvořili obávaní obrnění jezdci na koních (šlechta).  

Jádrem husitské armády byla naopak pěchota skládající se z prostých měšťanů a venkovanů (bojovaly i ženy). I proto základem 

husitského válečnictví bylo: 1. užívání tzv. …………….. hradby (vozy upravené k chránění pěchoty – spojením vytvořily těžko 

dobyvatelnou mobilní hradbu (zeď)), 2. p………… zbraní (novinka; i děla) a 3. zemědělských nástrojů, které byly upraveny pro boj - 

např. cep na mlácení obilí, obohacený o kovové ostny = bojový/okovaný cep. Další typické zbraně husitů – palcát (násada 

s kovovou hlavicí), řemdih („ostnatá“ koule připojená řetězem k násadě), kropáč (palice s ostny) , prak,…  

Úspěch husitů spočíval také v tom, že 4. mistrně využívali ………………. tak, aby jejich pěší vojska získala převahu nad těžkopádnými 

……………. ………………… ………………. a rovněž 5. měli skvělé vojevůdce – nejslavnějším byl J…. ……….. …. …………… 

 

OSOBNOSTI: Jan Žižka z Trocnova – jeden z nejslavnějších, nejschopnějších vojevůdců v dějinách lidstva - NIKDY NEPORAŽEN 

vůdce Táboritů, později Orebitů; měl hlavní …………… ….. ú…………… husitských vojsk; slepý na jedno oko (při obléhání hradu Rabí 

přišel o druhé), zemřel r. 1424 

Prokop Holý – velice schopný a statečný vůdce husitů po Žižkově smrti; Jan Roháč z Dubé – vůdce Táboritů po smrti P. Holého, 

radikální 

kazatelé – Jan Rokycana (pozdější pražský arcibiskup; Jan Želivský (vedl lid při 1. Pražské defenestraci), Jakoubek ze Stříbra 

https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10446079238-jan

