
 Koho nebo co připomíná státní svátek, který připadá na 6. července?
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Jan Hus byl kostnickým koncilem prohlášen za kacíře. Kdo je to kacíř? 
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STOPY REGIONÁLNÍ HISTORIE
KTERAK VELBLOUD DO PLZNĚ PŘIŠEL

Co tě napadne, když se řekne "husitství"? Vytvoř slovní mrak.
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husitství

Jaké husité používali zbraně? Přijdeš na to, jak vzniklo slovo "pistole"? Znáš ještě jiné 

české slovo, které proniklo téměř do všech světových jazyků? 
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Doplň text o husitské bojové taktice:

bojovníky       disciplína       Jan Žižka       nenosili       obrnění       opevnili       

píšťal       Taktika       víra       vozové

 

 

Víš, že se díky husitům dostal velbloud do znaku města Plzně? Jak k tomu došlo, 

se dozvíš na stránkách www.stopyhistorie.cz/kterak-velbloud-do-plzne-prisel. 

Jaké další motivy najdeš na plzeňském městském znaku? 

 

 Tak jako měla svůj znak města, mohli se vlastním znakem pochlubit i někteří lidé 

(ať už se jednalo o rodový znak šlechticů nebo znak, který např. symbolizoval, 

že daný jedinec zastává určitý úřad nebo je členem nějakého společenství). 

Představ si, jak by mohl vypadat znak, který by charakterizoval tebe, a zkus 

ho namalovat.
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Husitské válečnictví

Ve středověku byli bojovníky především _______________ rytíři na koních, vyzbrojení štítem, 

kopím a mečem. Jejich útok mohl být drtivý — například „železná jízda” českého krále Přemysla 

Otakara II. budila svého času hrůzu v celé Evropě — nicméně každý rytíř vlastně bojoval sám 

za sebe. Rytíři se střetávali v osobních soubojích, přičemž v bitvě zpravidla vítězili ti obratnější 

a početnější. _______________ a _______________ často scházely. 

Husité bojovali zcela jinak. Vojáci většinou pocházeli z chudších vrstev, a tak na drahou 

rytířskou zbroj a koně nemohli ani pomyslet. Jejich hejtmani, mezi nimiž vynikli _______________  

z Trocnova a  Prokop Holý, proto vymysleli zcela nový způsob boje. 

Na začátku bitvy se husité chránili pomocí _______________ hradby, kdy původně selské povozy 

proměnili v jakousi pevnost. Na vozech stáli vojáci, kteří odráželi dotírající jízdu cepy 

a sudlicemi. Ještě předtím však husité zpravidla narušili útočící rytířský šik střelbou z houfnic, 

tarasnic a _______________. Použití střelby v polní bitvě (tedy na otevřeném prostranství, nikoliv 

při dobývání hradů či měst) bylo také něčím novým. Ve chvíli, kdy se rytířské vojsko obrátilo 

na útěk, vpadla mu do zad i do boků husitská pěchota a jízda. Ta byla velmi rychlá, protože 

husitští jezdci _______________ těžké brnění. Husité také velmi dobře využívali výhod, které jim 

mohl poskytnout terén: zpravidla se _______________ na nějakém návrší. To usnadnilo střelbu 

a zpomalilo útočící rytíře.  

Nesmírně důležitým prvkem husitského vojska byla disciplína, neustálý výcvik 

a především _______________, že bojují za spravedlivou věc, za pravdu Boží. Však také sami 

sebe pokládali za boží _______________.


