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Očekávaný výstup: Student chápe a dokáže objasnit roli písně v literatuře 

doby husitské. 

Metodické poznámky: Materiál lze využít jako oporu pro výklad učiva o roli 

písně v literatuře doby husitské. Jeho součástí jsou 3 

úkoly, k jejichž řešení je třeba využít ukázky označené 

písmeny A – D (podle zadání jednotlivých úkolů).  

Řešení úkolů žák vepíše do příslušných prázdných 

řádků v pracovním listě. 

 



Píseň v době husitské  
 charakteristickým rysem literárního vývoje doby husitské je rozmach písňové tvorby - navazuje na tradici písňové  

lyriky 14. století (Jezu Kriste, ščedrý kněže, Buoh všemohúcí  + starší písně Hospodine, pomiluj ny, Svatý Václave); 
duchovní píseň hrála významnou úlohu už v počátcích husitského hnutí – Hus dával v Betlémské kapli zpívat duchovní písně před kázáním i 

po něm, věřící učil jak starším písním, tak písním novým, které pro ně skládal, vlastní rozkvět duchovní písně však nastává teprve po Husově 
smrti; písně odrážejí celý průběh husitského hnutí 

 ve srovnání s písňovou tvorbou 14. století se píseň tematicky rozrůstá, sílí její vztah k otázkám politickým a  
sociálním (ustupuje píseň milostná) 

 proč píseň?  
→ je schopna působit na cítění a myšlení publika (plní funkci propagační, zaujímá vyhrocené stanovisko, a agitační; 
literatura v tomto období má charakter výrazně mluvní – recitovaný a zpívaný) 
→ rychle se šíří mezi lidem 

 náboženská tvorba se postupně rozvětvuje podle jednotlivých vyznání – píseň tvoří příslušníci husitského hnutí i  
reakce; skladateli jsou vzdělanci (mají na mysli, že tvoří pro lid, tomu odpovídá volba výrazových i jazykových prostředků – 
přiblížení běžné, hovorové řeči) 

 píseň 
a) časová - bezprostředně reaguje na soudobé společenské a náboženské dění 
                   aa) píseň historická – váže se ke konkrétní historické událost, informace širokým vrstvám, ale také agitace, zaujímá stanovisko  

                          Ó, svolanie konstantské 
- Zamyslete se nad názvem uvedené písně, k jaké historické události se váže?  
(Využijte ukázku A, úryvek z odborného textu Přídavná jména tvořená k zeměpisným názvům zakončeným na –ie autorky Libuše 
Hanzalové, Naše řeč, ročník 73 (1990), číslo 1.) 

__________________________________________________________________________________________ 
                   ab) pouliční píseň – popěvky výsměšného rázu, útočné  

                   ac) protihusitské písně – satira, parodie 

                        ad) další útočné a agitační písně s polemickým a satirickým zřetelem 
b) duchovní  
                    ba) píseň traktátová  
                    bb) poutní písně 
c) písně válečné  
                     Ktož jsú boží bojovníci = hymna táborských vojsk 
                     (ukázka B)                          - autorem kněz Jan Čapek 
                                                              - Jaké myšlenky vyjadřovala, pokud jde o kázeň, vztah spolubojovníků apod.?  

                                                              __________________________________________________________________________ 
                                                              __________________________________________________________________________ 
                                                              __________________________________________________________________________ 
                                                              - dominantní husitská píseň, dochována  
v Jistebnickém kancionále 
* kancionál (z lat. cantio = zpěv) = zpěvník, soubor duchovních zpěvů 
= nejúplnější sborník husitských písní nalezený v 19. století v jihočeské vsi Jistebnice; opis díla vzniklého kolem r. 1420 
- obsahuje písně české i latinské, tematicky různorodé: české překlady latinských liturgických zpěvů, duchovní písně určené ke zpěvu při mši 

jako doprovod liturgie, ale zpívané i při jiných příležitostech, např. před bitvami nebo jako díkůvzdání po bitvách, a nešporní zpěvy – zpěvy pro večerní 
pobožnost 
 

(A) 
Některé přídavné jméno zastaralo třeba i proto, že původně převzaté cizí jméno bylo plně nahrazeno českým ekvivalentem, 
např. konstancký, konstantský, konstanský k zeměpisnému jménu Konstancie, Konstanc (něm. Konstanz) — dnes jen Kostnice 
— kostnický. (Pozor na záměnu s rumunským místním jménem Konstanca — konstancký.) 

(http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6909) 
 
(B) 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6909


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
                                                                                 (C) 
 
 
 
- Jaký je vztah mezi textem písně Nuž, křesťané  
viery pravé (ukázka C), vzniklé na husitské straně,  
a textem písně Nuž, vy ševci viery nové (ukázka D),  
která pochází z protihusitského tábora?  
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
                                                                         (D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Píseň v době husitské - pro učitele  
 charakteristickým rysem literárního vývoje doby husitské je rozmach písňové tvorby - navazuje na tradici písňové  

lyriky 14. století (Jezu Kriste, ščedrý kněže, Buoh všemohúcí  + starší písně Hospodine, pomiluj ny, Svatý Václave); 
duchovní píseň hrála významnou úlohu už v počátcích husitského hnutí – Hus dával v Betlémské kapli zpívat duchovní písně před kázáním i 

po něm, věřící učil jak starším písním, tak písním novým, které pro ně skládal, vlastní rozkvět duchovní písně však nastává teprve po Husově 
smrti; písně odrážejí celý průběh husitského hnutí 

 ve srovnání s písňovou tvorbou 14. století se píseň tematicky rozrůstá, sílí její vztah k otázkám politickým a  
sociálním (ustupuje píseň milostná) 

 proč píseň?  
→ je schopna působit na cítění a myšlení publika (plní funkci propagační, zaujímá vyhrocené stanovisko, a agitační; 
literatura v tomto období má charakter výrazně mluvní – recitovaný a zpívaný) 
→ rychle se šíří mezi lidem 

 náboženská tvorba se postupně rozvětvuje podle jednotlivých vyznání – píseň tvoří příslušníci husitského hnutí i  
reakce; skladateli jsou vzdělanci (mají na mysli, že tvoří pro lid, tomu odpovídá volba výrazových i jazykových prostředků – 
přiblížení běžné, hovorové řeči) 

 píseň 
a) časová - bezprostředně reaguje na soudobé společenské a náboženské dění 
                   aa) píseň historická – váže se ke konkrétní historické událost, informace širokým vrstvám, ale také agitace, zaujímá stanovisko  

                          Ó, svolanie konstantské 
- Zamyslete se nad názvem uvedené písně, k jaké historické události se váže?  
(Využijte ukázku A, úryvek z odborného textu Přídavná jména tvořená k zeměpisným názvům zakončeným na –ie autorky Libuše 
Hanzalové, Naše řeč, ročník 73 (1990), číslo 1.) 

církevní sněm v Kostnici (1414 – 1418) 
                   ab) pouliční píseň – popěvky výsměšného rázu, útočné  

                   ac) protihusitské písně – satira, parodie 

                        ad) další útočné a agitační písně s polemickým a satirickým zřetelem 
b) duchovní  
                    ba) píseň traktátová  
                    bb) poutní písně 
c) písně válečné  
                     Ktož jsú boží bojovníci = hymna táborských vojsk 
                     (ukázka B)                          - autorem kněz Jan Čapek 
                                                              - Jaké myšlenky vyjadřovala, pokud jde o kázeň, vztah spolubojovníků apod.?  

                                                              bojová píseň, posiluje odvahu a odhodlání válečníků, vyzývá k důvěře v Ježíše Krista,  
                                                              ke kázni a solidaritě, připomíná povinnosti jednotlivým skupinám vojska                    
                                                              - dominantní husitská píseň, dochována  
v Jistebnickém kancionále 
* kancionál (z lat. cantio = zpěv) = zpěvník, soubor duchovních zpěvů 
= nejúplnější sborník husitských písní nalezený v 19. století v jihočeské vsi Jistebnice; opis díla vzniklého kolem r. 1420 
- obsahuje písně české i latinské, tematicky různorodé: české překlady latinských liturgických zpěvů, duchovní písně určené ke zpěvu při mši 

jako doprovod liturgie, ale zpívané i při jiných příležitostech, např. před bitvami nebo jako díkůvzdání po bitvách, a nešporní zpěvy – zpěvy pro večerní 
pobožnost 
 

(A) 
Některé přídavné jméno zastaralo třeba i proto, že původně převzaté cizí jméno bylo plně nahrazeno českým ekvivalentem, 
např. konstancký, konstantský, konstanský k zeměpisnému jménu Konstancie, Konstanc (něm. Konstanz) — dnes jen Kostnice 
— kostnický. (Pozor na záměnu s rumunským místním jménem Konstanca — konstancký.) 

(http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6909) 
 
(B) 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6909


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
                                                                                      (C) 
 
 
- Jaký je vztah mezi textem písně Nuž, křesťané  
viery pravé (ukázka C), vzniklé na husitské straně,  
a textem písně Nuž, vy ševci viery nové (ukázka D),  
která pochází z protihusitského tábora?  
Píseň Nuž, vy ševci viery nové je založena na parodii textu 
Nuž, křesťané viery pravé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
                                                                         (D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: 
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