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ANOTACE
Materiál
HUSITSKÉ VÁLKY
Vzdělávací obor
Vlastivěda
Tematický okruh
Lidé a čas
Anotace
Materiál slouží k seznámení žáků s dalším významným vývojovým obdobím v historii naší země. Žáci se seznámí 
se situací v českých zemích za vlády Václava IV., s významnými historickými osobnostmi – Janem Husem a 
Janem Žižkou a průběhem  husitského hnutí. Prezentace je oživena odkazem na krátké animované filmy s touto 
tematikou. Žáky materiál velmi zaujal, obzvláště se jim líbily animované filmy.
Očekávaný výstup
Žák pracuje s časovými údaji a využívá je k pochopení vztahů mezi historickými ději.
Žák srovnává a hodnotí životní úroveň obyvatelstva.
Žák získává ucelený přehled o významných osobnostech naší historie.
Druh učebního materiálu
Prezentace
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – první stupeň, 4. třída 



SITUACE V ČESKÝCH ZEMÍCH

• za vlády Václava IV. nastává v zemi úpadek

• zemi postihl mor

• šlechta bojuje proti králi

• církev bohatla a žila v přepychu
– je největším vlastníkem půdy

– bohatne díky desátkům

– obchoduje s náboženskými úkony – pohřeb, křest, svatba

• život chudých lidí se zhoršil

• za nápravu církve bojoval  mistr Jan Hus



JAN HUS

• byl kněz, kazatel, myslitel

• vyučoval na Karlově univerzitě

• kázal v Betlémské kapli

• nabádal lidi proti církvi a prodávání odpustků      pro církev byl 
nebezpečný

• na sněmu v Kostnici měl obhájit své učení,

pozval ho Zikmund Lucemburský
– byl uvězněn a prohlášen za kacíře

– nemohl se obhájit

– 6. července 1415 byl upálen

• datum jeho upálení je státní svátek

Video: Jan 
Hus

http://www.youtube.com/watch?v=wFZ-Hrxb4oo


HUSITÉ
• po smrti Jana Husa vznikl v Čechách odpor                            

proti  církvi

• hlásili se k učení mistra Jana Husa

• ve znaku měli kalich – říkali si kališníci

• plenili kláštery a vyháněli kněze z kostelů

• chtěli rovnost všech lidí

• při bohoslužbě chtěli přijímat pod obojí jako kněží:

– hostii – jako tělo Páně

– víno – jako krev Páně

• vybudovali otevřené město Tábor



MĚSTO TÁBOR

• vybudovali husité

• bylo vojenským zázemím husitů

• v čele stáli 4 hejtmanové

• všichni si tam byli rovni

• měli společný majetek



KŘIŽÁCI

• byli to vojáci najatí papežem

• na šatech nosili znak kříže

• s jejich pomocí se chtěl Zikmund (bratr Václava IV.) 
dostat na český trůn



HUSITSKÉ VÁLKY

• trvaly asi 14 let

• v čele husitského vojska stál Jan Žižka z Trocnova

• husité bojovali proti křižákům

• 5 křížových výprav 

– uspořádané papežem a Zikmundem Lucemburským

– namířené proti husitům

• spanilé jízdy 

– husitské výpravy do zahraničí

– šířily husitské myšlenky

– zisk kořisti

Video: 
Husitské války

Ktož sú boží bojovníci

http://www.youtube.com/watch?v=elskCac9wSI
http://www.youtube.com/watch?v=aNi-dCTJkxc


JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA

• významný husitský vojevůdce

• jeden ze čtyř hejtmanů Tábora

• všechny bitvy pod jeho vedením

husité vyhráli

• v mládí přišel sečnou zbraní 

o jedno oko



ZÁNIK HUSITSTVÍ

• po smrti Jana Žižky vedl husity Prokop Holý

• husité přestali být jednotní, rozdělili se na:

– husitské panstvo a měšťany 
• spojili se s katolickým panským vojskem 

• chtěli vyjednávat a nastolit mír 

– prosté husity 
• vedl je Prokop Holý

• chtěli dál bojovat

• střetli se v bitvě u Lipan roku 1434

– panské vojsko díky lsti zvítězilo

– Prokop Holý zahynul

– husitské vojsko zaniklo Video: 
Husité proti všem

http://www.youtube.com/watch?v=3lWl0hUjLLU


HUSITSKÉ ZBRANĚ

ježek

řemdich

šídlo
sudlice

kuš

řemdich



VÁLEČNÝ VŮZ  A  VOZOVÁ HRADBA



CITACE
• Videa: www.youtube.com

• Ilustrace: www.office.microsoft.com.

http://www.youtube.com/

