
Husité 

Upálení mistra Jana husa vzbudilo v Čechách obrovskou vlnu nevole mezi lidmi všech vrstev. 

Husovým stoupencům se říkalo husité nebo kališníci, kalich byl jejich symbolem. Jejich základní 

požadavky byly čtyři pražské artikuly ( minulé učivo ). 

Václav IV. dosadil na radnici na Novém Městě pražském protihusitské konšely a husitské dal zatknout. 

Novoměstští občané žádali husitské konšely propustit, vpadli na radnici a nové konšely vyházeli 

z oken. Vedl je kazatel Jan Želivský. Tato událost se nazývá první pražská defenestrace. Když se to 

dozvěděl Václav IV., dostal srdeční záchvat a zemřel. Právoplatným dědicem na český trůn byl jeho 

mladší bratr Zikmund Lucemburský. Pro husity však byl nepřijatelný, protože zavinil Husovu smrt. 

Zikmund se chtěl nechat korunovat českým králem násilím a vyslal proti husitům pět křížových 

výprav, největší byly:  1420 bitva na Vítkově nebo 1431 u Domažlic 

Radikální husité založili město Tábor, říkalo se jim táborité. V jejich čele stál zkušený válečník Jan 

Žižka. Trvali na všech čtyřech pražských artikulech. Pokoušeli se žít bez vlastního majetku, který měly 

společný. Ze společného majetku pořizovaly vše potřebné: oblečení, stravu, zbraně. Jejich zbraně 

patřily původně k selským náčiním (cepy, kosy) a rytíři proti nim neuměli bojovat. Používali i palné 

zbraně: houfnice, kuše. Měli novou taktiku boje, výborně využívali členitý terén, nešli do přímého 

střetu, vyčkávali za tzv. vozovou hradbou. 

Po smrti Jana Žižky se do čela husitů postavil další výborný vojevůdce Prokop Holý. Pod jeho 
vedením husité vyhráli mnoho bitev a začali husité pronikat i do cizích zemí, těmto nájezdům se 
říkalo spanilé jízdy. Měly za úkol šířit husitské myšlenky a také získávat kořist. Během husitských 
válek země trpěla, bylo jasné, že vojensky nelze husity porazit. Proto byl 1431 svolán do Basileje 
koncil. Umírněným husitům bylo nabídnuto přijímání pod obojí, ti pak ve spojení s katolickými vojsky 
porazili radikální husity 1431 v bitvě u Lipan.  
Zikmund Lucemburský byl korunován českým králem, brzy však zemřel a s ním vymřeli 
Lucemburkové po meči. 
Katolická církev poprvé v dějinách musela uznat jiný názor na nějakou náboženskou otázku. 
 
Zikmundova dcera se provdala za vévodu Albrechta Habsburského, který brzo zemřel. Syn Ladislav, 
který se narodil po otcově smrti, získal přízvisko Pohrobek.  Matka, která se bála kacířských Čechů, 
s ním žila v Uhrách. Správcem českého království se stal roku 1452 kališnický šlechtic Jiří 
z Poděbrad.  
Jiří z Poděbrad domluvil Ladislavovi sňatek s francouzskou princeznou. Ladislav v sedmnácti letech se 
musel vydat na svatbu do Čech, po cestě však zemřel. Protože neměl ani sourozence, byla to pro 
Čechy komplikovaná situace. 
 
 
Prostuduj tex a písemně odpověz na otázky: 
 

1. Co je to defenestrace ? 
2. Proč se husitům říkalo kališníci ? 
3. Kdo to byl Prokop Holý ? 
4. Kdy a kde byli poraženi husité ? 
5. Kdo se stal správcem českého království ? 
6. Co to byly spanilé jízdy ? 


