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LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ 
JAN HUS A JEHO DOBA 
   Za vláda Václava IV. (syn Karla IV.) již nebyla celá moc v rukou krále. Šlechta se začala bouřit 
a neobávala se krále. Dokonce krále  i určitý čas věznili. Vzrůstal útisk poddaných.  
Nejvíce toho zneužívala církev – začala bohatnout prodejem ODPUSTKŮ (penězi se dalo 
zaplatit si odpuštění od hříchů). Kněží se starali jen o svůj majetek a blahobyt.  Chudí věřící 
byli přehlíženi. 
   To se nelíbilo Mistru Janu Husovi – kazateli v Betlémské kapli v Praze a profesoru na 
Karlově Univerzitě. Kritizoval chování církve a nabádal ji vzdát se bohatství, začít žít zase ve 
víře a chudobě, pomáchat chudým lidem. Lidé jej rádi poslouchali, ale bohatí se začali bát o 
svůj majetek  a nebezpečí povstání chudobných. Jan Hus musel odejít z Prahy na Kozí hrádek. 
Tisíce lidí šlo za ním a poslouchali jeho kázání dále.  Církev prohlásila Jana Husa za KACÍŘE = 
nepřítele církve a náboženství a zakázala mu kázat.  Jan Hus se rozhodl bránit své učení o 
nápravě církve a odešel se hájit do německé Kostnice. Ale byla to léčka, nedali mu šanci se 
obhájit a uvěznili ho. Kdyby své učení odvolal, mohl se zachránit. Jan Hus ale trval na své 
pravdě. Jako kacíře ho odsoudili k upálení na hranici dne 6. července 1415 a jeho popel 
nesypali do řeky. To velice pobouřilo chudý lid v Čechách. 
   
HUSITSKÉ VÁLKY 
KDO BYLI  HUSITÉ 
   Proto se v Čechách chudí lidé bouřili a vyhnaly kněží z kostelů a klášterů. Někteří šlechtici a 
zemané včetně Krále Václava IV. upálení Jana Husa odsuzovali, jenže to již probíhaly vzpoury 
chudých, kteří se na památku Jana Husa začali nazývat HUSITÉ.  Začali stejně jako kněží podle 
Jana Husa přijímat při obřadech hostie a víno – proto si dali do znaku Kalich (pohár). 
   Odešli do jižních Čech a tam založili své husitské město  TÁBOR. Začali žít podle učení a 
kázání Jana Husa. Nebyl rozdíl mezi bohatým a chudým, svůj majetek dali do společného 
užívání – na budování města, jeho obranu a na vojsko. Za svého vůdce si zvolali zemana 
Jana Žižku – vynikajícího válečníka. Vyrobili si ze svého nářadí nové zbraně  - cepy, sudlice, 
řemdihy. Sedlácké vozy přestavěli na obrněné vozy a jejich spojením  z nich stavěli VOZOVÉ 
HRADBY = pojízdné pevnosti.  Tím byli chráněni a pomocí děl a i kuší poráželi jízdu rytířů a 
pěšáky. Začali dobývat nepřátelská města, jenže ne vždy se spravedlivě chovali podle víry Jan 
Husa. Čechy se rozdělily na náboženské skupiny bojující proti sobě. Docházelo i k loupení. 
 
 
1. Úkol: Kdo byl Mistr Jana Hus ?  ______________________________________________ 
 
2. Úkol: O čem kázal chudým ?  ________________________________________________ 
 
3. Úkol: V kterém MĚSTĚ A ROCE  byl upálen ?  ____________________________________ 
 
4. Úkol: Jak vzniklo pojmenování HUSITÉ?  _________________________________________ 
 
5. Úkol: Jak se jmenuje jejich nové  město Husitů ?   _________________________________ 


