
KTOŽ JSÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI 

 

Ktoz jsu bozi boyownici 

a zakona jeho 

prosstez od boha pomoci 

a uffayte w nyeho 

ze konecnye wzdicki s nim swytˇezite 

 

Kristus wam za skodi stoji 

stokrate wiecz slibuye 

pakli kto proń źywot slozi 

wieczny źywot mieti bude 

blaze kazdemu ktoz na prawdye se(.)de 

 

Tent pan welit sse nebaty 

zahubci tyelesnych 

welit y źywot slozity 

pro lasku swich blyznych 

 

Protoz strzelci kopynici 

rzadu rytyerskeho 

sudlycznyci a czepnyci 

lydu rozliczneho 

pomnyetez wsichny na pana scyedreho 

 

Neprzatel se nelekayte 

na mnozstwie nehledˇbe 

pana sweho w srdci mieyte 

proń a s nim boyuyte 

a przed neprzately neutiekayte 

 

Dawno czechowe rzyekali 

a pzyslowie mieli 

ze podle dobreho pana 

dobra jiezda bywa 

 

Wy pakosti a drabanti 

na dusse pomnyete 

pro lakomstwie a lupeze 

źywotow netratˇte 

a na korzystech se nezastawuyte 

 

Heslo wsichny pamatuyte 

kterez wam wydano 

swych hauptmanow pozotuyte 

retuj druh druheho 

hlediz a drź se kazdy ssiku sweho 

 

A s tiem wesele krzyknete 

rzkuc na ne hr na ne 

brań swu rukama chutnayte 

Boh pan nas krzyknete 

modernější verze  

Ktož jsú boží bojovníci 

a zákona jeho, 

prostež od boha pomoci 

a dúfajte v něho, 

že konečně vždycky s ním svítězíte. 

  

Kristusť vám za škody stojí, 

stokrát viec slibuje, 

pakli kto proň život složí, 

věčný mieti bude; 

blaze každému, ktož na pravdě sende. 

  

Tenť pán velíť se nebáti 

záhubcí tělesných, 

velíť i život složiti 

pro lásku svých bližních. 

  

Protož střelci, kopiníci 

řádu rytieřského, 

sudličníci a cepníci 

lidu rozličného, 

pomnětež všichni na pána štědrého! 

  

Nepřátel se nelekajte, 

na množstvie nehleďte, 

pána svého v srdci mějte, 

proň a s ním bojujte 

a před nepřátely neutiekajte! 

  

Dávno Čechové řiekali 

a příslovie měli, 

že podlé dobrého pána 

dobrá jiezda bývá. 

  

Vy pakosti a drabanti, 

na duše pomněte, 

pro lakomstvie a lúpeže 

životóv netraťte 

a na kořistech se nezastavujte! 

  

Heslo všichni pamatujte, 

kteréž vám vydáno, 

svých hauptmanóv pozorujte, 

retuj druh druhého, 

hlediž a drž se každý šiku svého! 

  

A s tiem vesele křikněte 

řkúc: Na ně, hr na ně! 

Bran svú rukama chutnajte, 

bóh pán náš, křikněte!
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1) Převeď text do současné češtiny. 

2) Z jaké je píseň doby? 

3) Píseň se nachází v tzv. Jistebnickém kancionále. Vysvětli pojem kancionál. 

4) K čemu se píseň užívala?  

5) Proč si říkají boží bojovníci? 

6) Znáš nějakou novodobou variaci? 

 

Řešení: 

1)  

2) 20. léta 15. st. 

3) Jistebnický kancionál byl nalezen 1872 v Jistebnici u Tábora, předán Palackému. Je to 

zpěvník. 

4) modlitba, bojová píseň, pro povzbuzení... 

5) Ve jménu Boha bojovali, pro něj 

6) např. verze Daniela Landy  

 

 


