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SLAVNÉ OSOBNOSTI                            1 

• Jak se jmenuje jeden z českých 
reformátorů církve, který inspiroval celé 
husitské hnutí?

mistr Jan Hus 



  

SLAVNÉ OSOBNOSTI                             2

• Kteří dva panovníci se vystřídali na 
českém trůnu v husitské éře?

Václav IV. a Zikmund Lucemburský



  

SLAVNÉ OSOBNOSTI                              3

• Jak se jmenoval husitský vojevůdce, 
vynikající stratég, který vyhrál bitvu u 
Sudoměře?

Jan Žižka z Trocnova



  

SLAVNÉ OSOBNOSTI                               4

• Jak se jmenoval radikální husitský kněz, 
který se účastnil novoměstské 
defenestrace?

Jan Želivský



  

SLAVNÉ OSOBNOSTI                              5

• Pojmenujte dva Žižkovi nástupce, první 
skončil v bitvě u Lipan, druhý dobojoval na 
hradě Sion.

Prokop Holý, Jan Roháč z Dubé



  

VYSVĚTLI                                            1

• glejt

ochranný průvodní list 



  

VYSVĚTLI                                            2

• klatba (interdikt)

církevní trest, který většinou na určitém místě 
zakazuje konání bohoslužeb a vykonávání dalších 

církevních obřadů



  

VYSVĚTLI                                            3

• spanilé jízdy

vyjížďky husitů za hranice, při nichž získávali kořist 
a šířili myšlenky husitského hnutí



  

VYSVĚTLI                                            4

• poutě na hory

setkání husitů na význačných místech země, kde 
kázali a seznamovali zájemce s husitským učením



  

VYSVĚTLI                                            5

• kompaktáta (basilejská kompaktáta)

dohoda potvrzená roku1436 mezi husity a 
Zikmundem Lucemburským v Jihlavě na základě 

jednání z Basileje



  

KDY SE PŘIHODILO                              1

• Významný husitský rok – založení Tábora, 
bitva u Sudoměře i bitva na Vítkově

1420 



  

KDY SE PŘIHODILO                              2

• Přesné datum smrti mistra Jana Husa

6. 7. 1415



  

KDY SE PŘIHODILO                              3

• první pražská defenestrace

1419



  

KDY SE PŘIHODILO                              4

• bitva u Lipan

(30. 5.) 1434



  

KDY SE PŘIHODILO                              5

• dva různé roky – bitva u Tachova, bitva u 
Domažlic

1427, 1431



  

ZNÁMÁ MÍSTA HUSITSTVÍ                 1

• Kde došlo ke koncilu, v jehož průběhu byl 
upálen mistr Jan Hus?

v Kostnici



  

ZNÁMÁ MÍSTA HUSITSTVÍ                 2

• Jak se jmenuje město, v němž chtěli 
husité žít důsledně podle Božích zákonů?  

Tábor



  

ZNÁMÁ MÍSTA HUSITSTVÍ                 3

• Kam byl svolán koncil, na němž se 
katolická církev měla usmířit s husity, ale 
jednání zkrachovala?

do Basileje



  

ZNÁMÁ MÍSTA HUSITSTVÍ                 4

• Kde se měla odehrát „bitva“, před níž prý 
husité zahnali křižáky na ústup zpěvem 
chorálu „Ktož sú boží bojovníci …“?

u Domažlic



  

ZNÁMÁ MÍSTA HUSITSTVÍ                 5

V jakém městě došlo roku 1421 k vyhlášení 
husitského programu tzv. „čtyř pražských 
artikul“?

v Čáslavi



  

HUSITSKÉ ZBRANĚ                            1

řemdih



  

HUSITSKÉ ZBRANĚ                            2

palcát



  

HUSITSKÉ ZBRANĚ                            3

kůsa, popř. sudlice



  

HUSITSKÉ ZBRANĚ                            4

kuše

•  



  

HUSITSKÉ ZBRANĚ                            5

kropáč
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