
POČÁTEK OPRAVNÉHO HUSITSKÉHO HNUTÍ V ČESKÝCH 
                                                ZEMÍCH 

- hosp. potíže – pokles těžby stříbra 
- oslabení mezinár. postavení 
- špatný stav církve – majetek, okázalost, bohatství 
- objevují se kritikové církve (náprava církve podle Bible) 
1. KONRÁD WALDHAUSER  -  Rakušan, svatokupectví 
2. MATĚJ Z JANOVA – odpustky 
3. JAN MILÍČ Z KROMĚŘÍŽE – vzdal se král. úřadu 
4. JOHN WYCLIFT – vliv na M. Jana Husa 

Kritizovali: 
- svatokupectví – svátosti (křest, pohřeb…) za peníze 
- mnohoobročnictví – jeden kněz měl mnoho far, ty pak pronajímal druhým 
- prodej odpustků 
- zabavení pozemského majetku církve 
- život knězů 

Nejvýznamnější: JAN HUS (1370 v Husinci, studoval na pražské univerzitě a od 1402 kázal 
v kapli Betlémské – česky!) 
Kritizoval církev – rozmařilý život knězů 

- chtěl zbavit církev poz. Majetku 
 - bojoval za zrušení odpustků 

Chtěl kázání v češtině. Odstranil z čes. jazyka spřežky. Zasloužil se o vydání DEKRETU 
KUTNOHORSKÉHO: Václav IV. roku 1409 (vydal) 
                                      Původní poměr hlasů na pražské univerzitě byl 1:3, po vydání dekretu 
3:1 ve prospěch Čechů. Na protest odchází zahraniční studenti. I po vydání dekretu Hus 
v kritice pokračuje – 1412 papež prohlásil Husa za kacíře a dal h do klatby. Nad Prahou byl 
vyhlášen INTERDIKT - zákaz bohoslužeb, pohřbů, křtů, svateb  
Hus odchází z Prahy, působí na Kozím Hrádku  a na hradu Krakovec u Rakovníka, zde 
dokončuje spisy: DE ECCLESIA – O církvi 
                            POSTILA – soubor kázání 
Roku 1414 byl svolán koncil do Kostnice (znovu papežské schizma a Zikmund Luc. Zde chtěl 
řešit český husitismus – pozval Husa, aby obhájil své učení). Na cestu dostal Hus GLEJT – 
listina zaručující jeho bezpečnou cestu do Kostnice. Tam byl zatčen, vyslýchán, odsouzen a 6. 
7. 1415 upálen a popel hozen do řeky. Ihned po upálení dochází k protestním akcím v čes. 
zemích. 452 šlechticů z Čech a Moravy podepsalo proti upálení protestní list. 1416 byl 
v Kostnici upálen i Husův přítel Jeroným Pražský. Husovi přívrženci pokračují v kritice a jež 
1414zavedl kněz Jakoubek ze Stříbra příjímání  pod obojí – na základě toho se kalich stal 
symbolem husitství, proto jsou husité nazýváni kališníci – utrakvisté po Husově smrti 
získávají převahu husité, vyhánějí katolické kněze z kostelů a farností a přidělují je knězům 
husitským. Situace se mění na přelomu 1418/1419, kdy se Václav IV. kvůli nátlaku papeže 
naklání ke katolíkům – husité odchází na vyvýšená místa, kde kážou, těmto místům dávají 
biblické názvy (např. OREB). Rodí se myšlenka CHILIASMU – že se blíží příchod Ježíše, 
který zde bude vládnout se svými věrnými. Napětí vyvrcholilo v létě 1419 na Novém městě 
pražském, kde Václav IV. dosadil protihusitské konšely. 30. července 1419 zorganizoval JAN 
ŽELIVSKÝ průvod do kostela sv. Štěpána, zde přijal svátost pod obojí a vydali se 
k Novoměstské radnici, zde dochází k 1. PRAŘSKÉ DEFENESTRACI, kdy byli konšelé 
vyhozeno z oken. Poté byli zvoleni noví konšelé, kteří přísahali věrnost králi, ale je král. 
dvoru přicházely zprávy o nepokojích na venkově. 16. 8. 1419 zemřel Václav IV. na mrtvici. 
Legitimním dědicem byl Zikmund, který se však vlády ujmout nemohl – válčil v Uhrách 
s Turky – Husité se v září 1419 sešli na KŘÍŽKÁCH U LÁDVÍ, kde jednali o dalším postupu. 



Mezitím se radikálové v čele se Želivským a Žižkou  zmocnili Vyšehradu, zatímco měšťané 
s královnou Žofií obsadili Pražský hrad a Malou Stranu. Pozice radikálů se ovšem horší a 
ztrácí Vyšehrad – Žižka odchází z prahy do Plzně, zde je taky donucen k odchodu a směřuje 
do J. Čech, do nové pevnosti rad. Husitů – Tábor – v čele nové pevnosti stáli 4 hejtmani, 
společný majetek. V březnu 1420 svedl Žižka první vítěznou bitvu – u SUDOMĚŘE . 
V květnu 1420 se v Praze sešlo shromáždění, které přijalo spol. program – 4 ARTIKULY 
PRAŽSKÉ: 

1. svobodné hlásání slova božího 
2. příjímání pod obojí bez rozdílu stavu a věku 
3. trestání smrt. Hříchů 
4. zákaz světského panování církve 

Král Zikmund se pokusil Čechy porazit vojensky a na jeho žádost vyhlásil papež proti 
Husitům křížovou výpravu – 1420.  14. 7. 1420 byl Zikmund poražen na Vítkově přes 
porážku se nechal v Praze korunovat králem – podpořili ho č. šlechtici, po korunovaci opouští 
Prahu. 1. 11. 1420 byla Zikmundova vojska opět poražena v bitvě na Vyšehradu. Po těchto 
bitvách se mění způsob života v Táboře, kdy končí rovnostářství a Husité vymáhají 
poddanské dávky od okolních sedláků, navíc jednotu bratrskou ohrožují Adamité, kteří tvrdili, 
že se blíží konec světa, proto byli vyhnáni do Příběnic a zde byli vyvražděni. I v Praze se 
snaží Husité obohatit a dochází k SEKULARIZACI – zesvětštění – zbavování se církevního 
majetku. Husité svou převahu potvrdili v květnu 1421 – ČÁSLAVSKÝ SNĚM: 

1. Zikmundova korunovace je neplatná 
2. uznána platnost 4 artikulí 
3. byla vytvořena 20 – ti členná zemská vláda 

1421 vyhlášena II.kříž výprava – bitva u Žatce , husité opět zvítězili. I přes toto vítězství 
situaci husitů komplikují radikálové – 1422 vůdce Jan Želivský popraven. 1422 Žižka odchází 
do V. Čech, zakládá mocný vojská svaz OREBITÉ. Dostává se do sporu s čes. katolíky  a 
umírněnými husity. Bitva u Malešova 1422, kde Žižka vítězí, ale uzavírá příměří. 1424 se 
vydal na Moravu na pomoc moravským husitům, ale v Přibyslavi umírá 11. 10. 1424 
do čela husits. Vojsk postaven PROKOP HOLÝ, který 1426 porazil něm. Vojsko u ÚSTÍ 
NAD LABEM. Podnikali spanilé jízdy, cílem bylo šíření husitské ideologie a zisk majetku. 
Do něm., rak. zemí a do Polska a Slovenska (byly spanil. Jízdy). 1427 byla vyhlášena další 
kříž výprava – bitva u Tachova opět husité zvítězili. 1431 další výprava poražena u Domažlic. 
Po těchto neúspěšných bitvách si katolická církev uvědomila, že husity nelze porazit vojensky 
– 1431 svolán koncil do Basileje. 1432 – v Chebu dohodnuta účast na tomto koncilu a za 
rozhodčího sporu byl stanoven tzv. CHEBSKÝ SOUDCE. Za rozhodující autoritu ve sporu o 
4 artikuly pražské bylo stanoveno Písmo svaté. 1433 se čes. poselstvo pod vedením Prokopa 
Holého zúčastnilo koncilu, jehož výsledek byla Basilejská kompaktáta - uznání příjímání pod 
obojí. Mezi husity dochází ke sporu, který vyvrcholí 1433 při neúspěšném obléhání Plzně. 
Husit. Tábor se roku 1434 rozdělil: 

1. panská jednota – umírnění Pražané, kališ. Šlechta  a část katolické šlechty 
2. polní vojska Prokopa Holého + sirotci (husité, kteří se tak nazývali po smrti Žižky. 

30. 5. 1434 bitva u LIPAN, kde polní vojsko bylo poraženo, P. Holý zde padl, tábor sirotků se 
rozpadl – končí fáze radikál. Husitství, ale jednání – Husity do 1436, kdy v červenci došlo 
k dohodě mezi Husity a Zikmundem Luc. Zikmund přijal Bar. Kompaktáta (povoleno 
katolictví i kališnictví) V srpnu 1436 uznán čes. králem. Proti této volbě vystoupil JAN 
ROHÁČ Z DUBÉ založil jednotu ze zbytku sirotčích  a táborských měst. Opevnil se na svém 
hradě Sion. Hrad byl Zikmundem dobyt a Jan Roháč 1437 byl veřejně popraven. (oběšen) 
roku 1437 po smrti Zikmunda Luc. Nastoupil na čes. trůn ALBECHT II. HABSBURSKÝ 
(1437 – 1439). Jeho zvolení podporovala katolická panská jednota. Proti této volbě vystoupil 
Východočes. Kališnický stav – prosazovali bratra pol. krále – KAZIMÍRA 



JAGELONSKÉHO. Po smrti A. H. zůstal čes. trůn neobsazen. O moc v českých zemích 
soupeří 2 strany: 

1. katolická strana – vede je Oldřich z Rožmberka 
2. kališníci – Hynek Ptáček z Pirkenštejna 

Roku 1440 uzavřeli vzájemné příměří. V každém kraji vznikl LNDFRÍD (svaz tamních 
šlechticů a měst, který zaručoval bezpečnost a pořádek). Po smrti Ptáčka se do popředí 
dostává JIŘÍ Z PODĚBRAD (vedla východočes. a středočes. landfrídy). Roku 1448 se 
vojensky zmocnil Prahy a pražským arcibiskupem se stal Jan Rokycana (kališ. Kazatel). A 
proto byl J. z P. zvolen zemským správcem. Roku 1453 se na trůn dostává LADISLAV 
POHROBEK (1453 – 1457). Po smrti L.P. byl 2. 3. 1458 J. z P. zvolen čes. králem. Ihned po 
nástupu dodržuje kompaktáta. Roku 1462 papež zrušil platnost kompaktát J. z P. přišel 
s návrhem MÍROVÉ UNIE EVR. PANOVNÍKŮ v čele s francouzským králem.  Kvůli 
neshodám panovníků – nepřijat. Roku 1464 se pokusil o zrušení lenní závislosti Moravy. 
Papež prohlásil J. z P. za sesazeného, posílal mu soudní obsílky (půhony) a uvalil na něj 
klatbu. Roku 1465 se vytvořila katolická Zelenohorská jednota v čele se ZDEŇKEM ZE 
ŠTEMBERKA (podporoval ji Matyáš Korvín). R. 1468 je vyhlášena kříž. Výprava (v čele 
s Mat. korvínem) – obsadili Moravu a Slezsko. Roku 1469 došlo k bitvě u VILÉMOVA. 
Matyáš byl poražen a zajat. Uzavřeli mír. Dohodu aj. z P. Matyáše propustil. Zelenohorská 
jednota nabídla Matyášovi kral. Korunu, ten se 1469 nechal v Olomouci korunovat – porušil 
dohodu. (2 vládí). Roku 1471 J. z P. umírá.  
 
 
 


