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Anotace:  Materiál lze použít k tématu středověk – husitství. 

Očekávaný výstup:  

Žák vymezí ulohu křesťanství a víry ve středověku, konflikty mezi světskou a 

církevní mocí vztah křesťanství ke kacířství.  
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Husitství – shrnutí 

 

1. Koncem 14. století byla nespokojenost lidí namířena proti ……….. Kázal proti ní 

…………….. v kapli ……………. ve městě ………... Po vyhlášení klatby kázal na venkově 

v ……………….., ……………….. a …………………….. Byl upálen v …………………. 

dne …………………. 

 

2. Vysvětli pojmy: 

  

reforma -  

odpustky –  

klatba –  

koncil -  

spanilá jízda –  

glejt –  

defenestrace -  

kacíř –  

papež –  

hejtman-  

 

3. Kdo byl: 

Václav IV. -  

Prokop Holý -  

Jan Hus -  

Zikmund -  

Jan Žižka –  

 

4. Lucemburkové vládli v tomto pořadí: 

 

5. Lucemburkové vládli: 

a)1310-1437  b)1306 -1434  c)1212 -1419 

 

6.Husitské revoluční hnutí probíhalo: 

a)1519 -1534  b)1419 -1434  c)1378 -1419 

 

7. Proti sobě bojovali:  

Měli znak:   

 

8. Významné bitvy (5): 

 

9. Program husitů se nazýval ……………………….., byl vydán v roce ……….. v Čáslavi a 

obsahoval tyto body:    

a)  

b)  

c)  

d)  

 

10. Ukončení husitské revoluce proběhlo na koncilu ve městě …………….. Výsledkem 

jednání byla dohoda tzv. ………………………... Konečná vojenská porážka se uskutečnila v 

roce …………….u ……………….. 



Husitství – shrnutí 

1. Koncem 14. století byla nespokojenost lidí namířena proti církvi. Kázal proti ní Mistr Jan 

Hus v kapli Betlémské ve městě Praze. Po vyhlášení klatby kázal na venkově v Sezimově 

Ústí, Kozím Hrádku a Krakovci. Byl upálen v Kostnici dne 6. 7. 1415. 

2.  Vysvětli pojmy: 

reforma - oprava 

odpustky – poukaz na odpuštění 

klatba – vyvržení z církve 

koncil - sněm 

spanilá jízda – jízda husitů 

glejt – ochranný list 

defenestrace - vyoknění 

kacíř – popírá křesťanství 

papež – nejvyšší hlava církve 

hejtman-velitel 

3. Kdo byl: 

Václav IV. - král 

Prokop Holý - hejtman 

Jan Hus - kazatel 

Zikmund - král 

Jan Žižka – hejtman 

4. Lucemburkové vládli v tomto pořadí: 

Jan Lucemburský – Karel IV. – Václav IV. – Zikmund 

5. Lucemburkové vládli: 

a) 1310-1437 b)1306 -1434  c)1212 -1419 

6. Husitské revoluční hnutí probíhalo: 

a) 1519 -1534 b)1419 -1434  c)1378 -1419 

7. Proti sobě bojovali:  křižáci   husité 

Měli znak:  kříž  kalich 

8. Významné bitvy (5): 

Sudoměř, Vítkov, Vyšehrad, Německý Brod, Malešov, Ústí nad Labem, Tachov, 

Domažlice, Lipany 

9. Program husitů se nazýval Čtyři pražské artikuly, byl vydán v roce 1421 v Čáslavi a 

obsahoval tyto body:   a) svobodné kázání slova božího 

b) spravedlivé trestání hříchů 

c) přijímání podobojí 

d) odejmutí majetku církvi 

10. Ukončení husitské revoluce proběhlo na koncilu ve městě Basilej. Výsledkem jednání 

byla dohoda tzv. Basilejská kompaktáta. Konečná vojenská porážka se uskutečnila v roce 

1434 u Lipan. 

 

 


