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Očekávaný výstup: Definuje proměny české společnosti a postavení 

českých zemí v rámci Evropy v období husitství. 

Metodické poznámky: Materiál lze použít při individuální i skupinové práci, po 

jednotlivých úkolech i vcelku. Zadání po probrání učiva, 

časová náročnost 30 - 45 minut (v závislosti na 

individuální či skupinové práci, dispozici třídy atd.). 

 

 

 

 



Husitství - pracovní list                      …………………………......................... 

1. Vysvětli pojmy: 

SIROTCI___________________________________________________________________________________ 

ŘEMDIH___________________________________________________________________________________ 

DEKRET KUTNOHORSKÝ___________________________________________________________________ 

REJSA ____________________________________________________________________________________ 

ŽIŽKŮV VOJENSKÝ ŘÁD ___________________________________________________________________ 

BASILEJSKÁ KOMPAKTÁTA_________________________________________________________________ 

2. Jaké hlavní zásady stanovovaly 4 pražské artikuly? 

 

 

3. Tzv. severočeský husitský svaz tvořila města: 

 

4. Posledním Lucemburkem na českém trůnu byl: 

5. Vyjmenuj tři hlavní proudy husitství a charakterizuj jejich postoje: 

 

 

 

6. Přiřaď k datům příslušné události (např. A1, B2….) A B C D E        . 

A) 30. 7. 1419    1) upálení Jana Husa 

B) 30. 5. 1434    2) smrt Jana Žižky 

C) 11. 10. 1424   3) bitva na Vítkově 

D) 6. 7. 1415    4) bitva u Lipan 

E) 14.7.1420        5)  I. pražská defenestrace 

 

7. Zaškrtni správnou odpověď: 

Basilejská kompaktáta byla přijata Zikmundem  
a) v Basileji 

b) v Chebu 

c) v Jihlavě 

d) v Kroměříži 

 

Interdikt je  

a) uvedení opata či biskupa do funkce 

b) mezinárodní úmluva 

c) klatba, zákaz vykonávání náboženských obřadů 

v místě, kde se zdržuje kacíř 

d) období mezivládí v Svaté říši římské 

 

V které bitvě nebojoval Jan Žižka  

a) na Vítkově 

b) u Domažlic 

c) u Tachova 

d) u Sudoměře 

 

Basilejská kompaktáta  

a) odstranila papežské schizma 

b) rehabilitovala Jana Husa a uznala 4 artikuly 

pražské 

c) byla dohodou mezi koncilem a husity, legalizací 

dvojí víry – katolické a kališnické 

8. Objasni význam následujících postav pro české dějiny: 

JAN ROHÁČ Z DUBÉ ___________________________________________________________________ 

PROKOP HOLÝ _______________________________________________________________________ 

JAN ROKYCANA ______________________________________________________________________ 

 



Husitství - pracovní list  (ŘEŠENÍ)     

1. Vysvětli pojmy: 

SIROTCI – Východočeský husitský svaz po smrti Jana Žižky 
ŘEMDIH - středověká zbraň 
DEKRET KUTNOHORSKÝ- 1409, listina měnící poměr na pražské univerzitě ve prospěch Čechů 
REJSA – spanilá jízda, ekonomicko-ideologické výboje husitů za hranice království (Slezsko, Polsko, německé 
části Sv. říše římské) 
ŽIŽKŮV VOJENSKÝ ŘÁD – 1423, soubor pravidel pro polní vojska (organizace vojsk…)  
BASILEJSKÁ KOMPAKTÁTA – kompromisní ujednání mezi Basilejským koncilem a husity, vycházejí ze 4 
pražských artikulů 

2. Jaké hlavní zásady stanovovaly 4 pražské artikuly? 

svobodné kázání Slova Božího 
přijímání podobojí  
odnětí majetku církvi 
trestání smrtelných hříchů bez rozdílu postavení 

3. Tzv. severočeský husitský svaz tvořila města: 

Žatec, Louny, Slaný 

4. Posledním Lucemburkem na českém trůnu byl: Zikmund Lucemburský 

5. Vyjmenuj tři hlavní proudy husitství a charakterizuj jejich postoje: 

Umírnění – panstvo, inteligence (univerzita) – sekularizace církevního majetku, ochota ke kompromisu 
Střed – Praha a přívrženci – specifické zájmy hl. města 
Radikálové – svazy, polní vojska – 4 pražské artikuly, bojovnost, neochota ke kompromisu 

6. Přiřaď k datům příslušné události (např. A1, B2….) A5 B4 C2 D1 E4       . 

A) 30. 7. 1419    1) upálení Jana Husa 
B) 30. 5. 1434    2) smrt Jana Žižky 
C) 11. 10. 1424   3) bitva na Vítkově 
D) 6. 7. 1415    4) bitva u Lipan 
E) 14.7.1420        5)  I. pražská defenestrace 

7. Zaškrtni správnou odpověď: 

Basilejská kompaktáta byla přijata Zikmundem  
a) v Basileji 
b) v Chebu 
c) v Jihlavě 
d) v Kroměříži 
 
Interdikt je  
a) uvedení opata či biskupa do funkce 
b) mezinárodní úmluva 
c) klatba, zákaz vykonávání náboženských obřadů 

v místě, kde se zdržuje kacíř 
d) období mezivládí v Svaté říši římské 
 

V které bitvě nebojoval Jan Žižka  
a) na Vítkově 
b) u Domažlic 
c) u Tachova 
d) u Sudoměře 
 
Basilejská kompaktáta  
a) odstranila papežské schizma 
b) rehabilitovala Jana Husa a uznala 4 artikuly 

pražské 
c) byla dohodou mezi koncilem a husity, legalizací 

dvojí víry – katolické a kališnické 

8. Objasni význam následujících postav pro české dějiny: 

JAN ROHÁČ Z DUBÉ – husitský hejtman, vůdce Tábora po Lipanech, odpůrce Zikmunda – 1437 obležen na 
Sionu, popraven 
PROKOP HOLÝ – vůdce husitů po smrti Jana Žižky, sjednocení pod Táborem, + u Lipan  
JAN ROKYCANA – husitský teolog, později hlava husitské církve, papežem neuznaný arcibiskup pražský 
 
 
 
 
Zdroj: archiv autora 
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