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HUSITSVÍ 

Za počátek husitské revoluce je považována první pražská defenestrace. Stalo se tak  

30. července 1419. Po kázání Jana Želivského se rozvášněný dav vydal k Novoměstské 

radnici – požadovali propuštění vězňů přijímajících z kalicha (podobojí). Dav vtrhl na radnici 

a radní byli vyházeni z okna, někteří z nich i ubiti.  

Roku 1420 byl založen Tábor nad řekou Lužnicí. Sedmdesát procent obyvatel tvořili 

vesničané, zbytek byli řemeslníci, chudí vladykové, zemani a chudí kněží. Tábor byla obec 

svobodných husitů. Odmítají církevní svátky (protože se nepracuje), odmítají zpovědi. 

Hlásají, aby byl veškerý majetek společný, což symbolizují káděmi, které byly postaveny na 

Táborském náměstí, tam dávali šperky, zlato a peníze.  

Idea: rovnost všech lidí. Roku 1420 přišel do Tábora Jan Žižka. Z Tábora vytvořil vojenskou 

pevnost a oporu husitů. Cestou do Tábora na něj zaútočila rytířská katolická jízda = Bitva  

u Sudoměře. Zde přibližně 400 husitů (včetně žen a dětí) ozbrojených často jen cepy  

a sudlicemi dokázalo odrazit asi 2000 ozbrojenců. Hlavním důvodem byla výhodná poloha, 

kterou husité před bitvou zaujali. Žižka se projevil jako výborný vojevůdce. 

Husité však nebyli pouze táborité významnou skupinou ve východních Čechách, 

byli orebité (podle návrší Oreb u Třebechovic pod Orebem), jejichž centrem se stal Hradec 

Králové. Po smrti Jana Žižky si orebité přezdívali sirotci. Nejvíce umírnění husité 

byli pražané (pražští husité). 

 

Slož názvy husitských zbraní. 
 

SAKO_______________ DLISUCE ______________ ČEM ________ 

 

KERASE_________________ 
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Odpověz na otázky z textu. 

Jaká událost je považována za počátek husitské revoluce?  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Co se stalo na radnici, když tam vtrhl rozvášněný dav? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Jaké město bylo založeno v roce 1420? 

 

___________________________________________________________________________ 

Napiš ideu husitů. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Kdo vytvořil vojenskou pevnost ve městě Tábor a oporu pro husity? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Označ na mapě místa, kde bojovali husité. Můžeš pracovat s mapou ČR  

a encyklopedií. 
 

Domažlice  Lipany  Cheb  Sudoměř  Tachov 
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Úloha č. 1: Vylušti danou křížovku na základě textu a vyhledání informací na internetu. 

     

         

     

     

       

    

         

   

          

    

 

1. Napiš první jméno panovnice. 

2. Manželem Marie Terezie byl císař František I. Štěpán ….? 

3. Kdo byl Josef II.? 

4. Jaká myšlenka se šířila Evropou? Aby si všichni lidé byli …? 

5. Z čeho žila šlechta? 

6. Kdo pracoval pro šlechtu? 

7. Jak se nazývali prostí lidé? 

8. Kolik let po třicetileté válce se začaly šířit myšlenky po Evropě? 

9. Co bránilo k rozvoji naší země? 

10. Doplň větu. Byla to vůbec jediná vládnoucí … na českém trůně. 

Tajenka: ___________________________________________________________________ 

Úloha č. 2: Zjisti, co znamená dané slovo, které vyšlo v tajence. 

___________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________  

  


