
     Husitství jako etapa ve vývoji české stavovské monarchie 

 

     Husitství představuje nejvýraznější vklad českého národa do evropských i světových dějin. Stojí 

na mentálním počátku novověku a v Čechách zasáhlo všechny sféry života.  

     Tím se odlišuje od svých předchůdců, jimiž byly především: (1) Počínající vliv měšťanů na politiku 

ve španělských státech a v Anglii (zde stavovské shromáždění Parlament od 13. století);  

     (2) Valdenští: náboženské hnutí laických kazatelů vzniklé kolem zakladatele – francouzského 

měšťana Pierra Valdèse (před r. 1200), demonstrovalo nárok na svobodný výklad Bible, šířilo se i do 

Čech;  

     (3) Reformní řeholní řády (především františkáni, vzniklí v Itálii kolem r. 

1200), které usilovaly o návrat k prioritě pastorační činnosti, ale brzy se samy 

staly bohatou a vlivnou feudální vrchností;    

      (4) Povstání řemeslníků proti vládnoucímu patriciátu či proti panovníkům 

v italských městských státech.  

 

     Husitství je českým projevem první krize feudalismu, vyznačující se 

ochlazováním klimatu, rozdělením Evropy na regiony vzkvétající a upadající, a 

všeobecným pocitem, že dosavadní metody rozvoje společnosti se vyčerpaly 

(syndrom nedostavěných katedrál). V Českých zemích se přidružila ekonomická krize: geografická 

izolovanost regionu byla kompenzována nadprodukcí pražského groše, což však vedlo k inflaci a k 

nárůstu robotních povinností. 

    Situaci navíc vyhrotila atmosféra kolem dynastie Lucemburků. Pozice Karla IV. byla ještě setrvale 

pevná; protivníky odrazoval svou autoritou, avšak nedeptal je a nabízel jim podřízenou účast na 

lucemburském díle (příbuzenství s Habsburky, souhlas s výstavbou českých šlechtických hradů). Ovšem 

když zemřel (1378), všichni věděli, že skončila velká epocha. Svého syna Václava IV. sice protlačil již za 

svého života jako designovaného nástupce na českém i římském trůnu, ale – jako pozdní otec – do něj 

nedokázal vložit filozofický rozměr lucemburské politiky.  

 

     Navíc v r. 1378 došlo k papežskému schizmatu: v katolické církvi 

konkurenčně vládli papež římský a avignonský, přičemž od pisánského 

koncilu (1409), jenž se neúspěšně pokusil dvojpapežství odstranit 

novým kandidátem, byli papežové dokonce tři. Schizma vedlo 

k širokému nesouhlasu s tím, že duchovenstvo vystupuje již delší čas 

jako feudální vrchnost a komerční subjekt; pastorace se totiž stala 

předmětem obchodu (svatokupectví): platilo se za individuálně 

udělované svátosti (křty, sňatky, pohřby…), kněžské úřady bylo možné 

koupit, vrcholem se stalo prodávání odpustků, které chtělo provázat 

kýžený morální profil člověka s jeho ekonomickou zdatností.    

 

     Odpor vůči takové praxi teoreticky propracoval anglický univerzitní mistr John 

Wycliffe (Jan Viklef; †1384). Nápravu poměrů viděl v nadřazenosti státu nad církví 

a v apoštolské chudobě církve (očistný návrat k Ježíšovým časům). Viklefovy názory 

zakotvily v Českých zemích (mj. díky vazbám mezi univerzitami i panovnickými 

rody). Vše zdramatizovalo bezprecedentní sesazení Václava IV. z římského trůnu: jeho 

pasivita vyplývala z váhání nad politikou vůči papežství.  

 

 

 

 

 

     1. období husitství: Veřejná činnost Jana Husa (1402 – 1415) 

 



     Do čela českých kritiků církve se v Praze 

postavili dva kněží a univerzitní mistři (tedy 

insideři): ve veřejností oblíbený Jan Hus (též 

kazatel v rozměrné Betlémské kapli) a zcestovalý a 

akademicky respektovaný Jeroným Pražský. Oba se 

zasloužili o to, že Václav IV. vydal (1409) Dekret 

kutnohorský, který zvýhodnil české univerzitní 

profesory a studenty (většinou reformně naladěné) 

proti konzervativně orientovaným cizincům: ti tedy 

z Pražské univerzity odešli a univerzita se 

nadlouho stala intelektuálním centrem husitství 

(české varianty viklefismu). Ovšem v r. 1412 došlo 

v Praze k odpustkovým bouřím: dav 

nespokojených napadl papežské poselstvo prodávající odpustky veřejnosti a jako krutou odvetu pražští 

konšelé dali 3 mladé aktivisty  tovaryše popravit) církev uvalila na Husa klatbu (izolující církevní trest) 

a vyhnala jej z Prahy na jihočeský venkov – Kozí hrádek.   

     Římskou královskou korunu vrátil (1410) lucemburské dynastii Václavův mladší bratr a 

oponent Zikmund Lucemburský, též uherský král a braniborský kurfiřt. Svolal kostnický koncil, 

jemuž také předsedal: podařilo se mu odstranit schizma, ovšem církevní hodnostáři nehodlali jít dále než 

za kosmetické změny církve a vymínili si, že Hus a Jeroným budou koncilem odsouzeni jako kacíři 

(hlasatelé nebezpečných bludných názorů) a Zikmund je pak dá popravit upálením, což se opravdu stalo 

(Hus 6. 7. 1415, Jeroným 1416).    

     V době Husova kostnického věznění se v Praze začaly sloužit mše s podáváním svátosti oltářní pod 

obojí – tedy jako chléb i víno (tělo a krev Kristova) pro všechny. Šlo o návrat k praxi prvotní církve. Od 

počátku feudální éry totiž víno přijímali jen kněží – původně prakticky zdůvodněné opatření se stalo 

symbolem nadřazenosti kněží nad lidem a to teď mělo skončit.    

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



     Založení Tábora a bitva u Sudoměře (jaro 1420) 
  

     V únoru 1420 přikázal Zikmund z Vratislavi všem královským úředníkům v Českých zemích, aby se pustili do 

rozhodného boje proti husitům. Husité se otázali pražských univerzitních mistrů, zda mohou hájit svou víru se 

zbraní v ruce. Univerzita vydala prostřednictvím Jakoubka ze Stříbra prohlášení, že obrannou válku Kristovo 

učení nezapovídá. 

  

     V únoru a březnu 1420 začali venkovští husité budovat své hlavní středisko. Vybrali si vrch nad jihočeskou 

řekou Lužnicí. Rychle vznikající husitské město mělo žít výhradně podle husitských zásad, jako prvotní křesťanská 

obec. Bylo nazváno Tábor, podle významné biblické hory. Příchozí odevzdávali v Táboře do společných kádí 

všechen svůj majetek, aby mohl být využit ve prospěch celé obce. 

  

     Táborští požádali o pomoc Jana Žižku. Ten právě v Plzni vzdoroval obléhání od královského vojska, vedeného 

katolickými pány. Nyní tedy uzavřel příměří, jímž vydal město královským pod podmínkou, že přijímání pod obojí 

bude Plzeňanům tolerováno, a s nepočetnou skupinou husitů (jejichž duchovním vůdcem byl kněz Václav 

Koranda) zamířil na Tábor. 

     Po cestě byl 25. března 1420 přepaden třemi spojenými katolickými vojsky: strakonickými johanity, 

královským vojskem operujícím na Písecku a těžkooděnci západočeských katolických pánů. Dohromady to 

představovalo několik set rytířů (snad až 1 tisíc), z trojice velitelů byl nejznámější Bohuslav ze Švamberka. Žižkovi 

husité čítali maximálně 400 lidí, včetně žen a dětí. Cestovali s 12 vozy, patrně již tehdy zpevněnými pro případ 

boje, avšak jen 9 mužů jelo na koních. 

     V této beznadějné situaci Žižka poprvé předvedl v plné šíři své geniální vojevůdcovské schopnosti. Nedaleko 

vesnice Sudoměř zavedl svůj houf mezi dva rybníky, Markovec a Škaredý; druhý z nich byl vypuštěný. Tam, na 

nízkém návrší, husité narychlo seřadili své vozy do hradby, v níž se opevnili a skryli. Za zády měli lesy a mokřiny, 

nepřátelé se mohli přiblížit jen po hrázi mezi oběma rybníky. Mohl sem naráz proniknout pouze velmi omezený 

počet rytířů, takže katolické síly nedokázaly využít svou drtivou převahu. 

     Zaútočit na Žižkův oddíl stihli katolíci až navečer. Tuhý odpor obránců vozové hradby srazil první útočníky a 

vnesl paniku do dalších rytířských řad. Následný pokus o obchvat přes dno vypuštěného rybníka skončil v bahně. 

Husité pak vyrazili z hradby a dobíjeli ty zmatené rytíře, kteří nestačili 

uprchnout. Přestože ztráty byly i na husitské straně, stala se tato jinak 

nevelká bitva na celá staletí výmluvným symbolem kališnické odvahy a 

síly. 

 

Mapa bitvy u Sudoměře 

  

     Vítězové od Sudoměře pak dorazili na Tábor a Jan Žižka z Trocnova 

se stal jedním ze čtveřice zvolených táborských hejtmanů (vojenských 

velitelů; dalšími byli zemané Mikuláš z Husi, Chval z Machovic a 

Zbyněk z Buchova). 

 

 

Husitské válečnictví 
  

     Způsob, jakým husité válčili, se stal proslulým po celé Evropě. V čem 

spočívaly jeho zvláštnosti? 

     1. Především si musíme uvědomit, že zdaleka ne každý husitský bojovník měl podobu sedláka ohánějícího 

se okovaným cepem na válečném voze. Vozová hradba a vše, co s ní souviselo, to byla charakteristická tvář vojska 

husitských městských svazů, zatímco oddíly husitských pánů se nelišily od ozbrojených sil katolické strany. 

     Husitské městské svazy vznikly postupně čtyři a každý z nich tvořilo významné město a s ním spojené 

společenství dalších měst. Jednalo se o velké svazy pražský, táborský a orebský. Těžiště orebského svazu leželo 

ve východních Čechách, nejvýznamnějším městem tu byl Hradec Králové, ovšem svaz se nazýval podle 

nedalekého vrchu, jenž se r. 1419 stal cílem husitských poutí na hory a jenž odtud dostal stejné jméno jako další 

známá biblická hora (viz IV.B.13.b.). Jako poslední a nejmenší vznikl ještě svaz dnes nazývaný žatecko-lounský. 

     Proslulá vozová hradba tvořila základ nejdůležitějších sil každého městského svazu. Tyto síly se 

nazývaly polní vojsko a byly určeny k boji v různých částech země. A právě polní vojska městských svazů učinila 

husitské válčení takřka nepřemožitelným. 



     2. Ústřední předností husitského vojska bylo mravní zaujetí bojovníků. Nepochybovali, že hájí Kristův zákon 

proti ďáblovým pomocníkům a že mají nebesa na své straně. Dokázali vytvořit vzrušenou atmosféru skupinového 

odhodlání, která jim samotným dodávala odvahu i ve velmi svízelné situaci, zatímco protivníkům naháněla husí 

kůži. Vzpomeňme též na legendární válečnou píseň Ktož jsú Boží bojovníci. 

     Na české katolické straně drželi zbraň prakticky jen najatí žoldnéři. Na žoldnéřském principu byla postavena 

také křižácká vojska proti husitům. 

     Žoldnéři se ovšem nechávali ovlivnit již úvodními okamžiky bitvy. Pokud první náraz na vozovou hradbu 

nepřinesl očekávaný úspěch, bylo lepší raději ustoupit a zachovat si zdraví pro nějakou perspektivnější akci v 

budoucnu. 

     3. Samotné válečné vozy nebyly husitským vynálezem, ale jejich sestavení do hradby a detaily jejich využití 

jsou originálním přínosem kališníků. 

     Vozová hradba vlastně napodobovala městské hradby. Byla sice nižší než kamenné zdi, ale zato měla několik 

specifických předností: 

     a) Bylo ji možné zformovat kdekoli a několika variabilními způsoby, což přinášelo prvek překvapení. 

     b) Obránci na vozech byli zepředu dobře chráněni a přitom zůstávali v lehké výstroji, která jim 

poskytovala větší pohyblivost. Byli to většinou sedláci a na voze mohli velmi účinně bojovat se zbraněmi, jejichž 

ovládání bylo blízké manipulaci se zemědělským náčiním: uplatnily se okované cepy, napřímené kosy, sudlice 

(zbraně s až třemi kovovými hroty nasazenými na dřevci), řemdihy (okované koule s hroty zavěšené řetězem na 

žerdi) apod. 

     c) Vozová hradba byla vybavena děly a dalšími, menšími palnými zbraněmi (šlo o jejich první hromadné 

využití v českém vojenství). Palné zbraně spolehlivě rozvracely řady útočících rytířů. 

     d) Vozovou hradbu bylo možné na kterémkoli jejím místě rychle rozevřít a překvapivě odtud zaútočit – 

nejprve jízdou a za ní pěchotou – na dezorientované protivníky. 

     e) Vozová hradba byla natolik pohyblivá, že mohla bezpečně vycouvat z hrozícího obklíčení. 

     4. Příslušníci polního vojska byli podle svých schopností rozčleněni do mnoha funkcí (od velitelů jednotlivých 

vozů až třeba po práčata – chlapce metající kameny z praku). Panovala tu však přísná kázeň. 

     5. Husité vždy hleděli na to, aby bojiště vybírali oni sami, a nikoli nepřítel. Ideální místo vypadalo takto: 

     a) poloha na návrší, aby koně rytířů museli cválat do kopce a aby se tím otupila úderná síla obrněných řad; 

     b) v blízkosti návrší výrazný terénní prvek (les, rybník, močál), který znemožnil rytířům rozvinout se do velké 

šíře; 

     c) asymetrický profil kopce, přičemž boj byl sveden na příkřejším, kratším svahu: případná nepřátelská 

dělostřelba zdola pak vozovou hradbu víceméně přestřelovala. 

     Samozřejmě, že většinou se bojovalo na místech, která některou z uvedených předností postrádala. Zde pak 

nastupovaly um, chladnokrevnost i autorita vojevůdců, mezi nimiž obrovské zakladatelské dílo odvedl právě Jan 

Žižka z Trocnova. Kromě vrozeného talentu měl dobrou průpravu přinejmenším ze svých protirožmberských let. 

  

 

 

 



 Proudy a směry v husitském hnutí, Čtyři artikuly pražské 
  

     Již tehdy se husitství rozdělilo do 3 hlavních proudů: 

     1. Husitské panstvo: Chystalo se bránit kališnickou víru především na státoprávní úrovni, 

tedy hlavně jednáními se Zikmundem. Zabíralo církevní statky s cílem využít je ve vlastní 

prospěch. 

     2. Husité z měst: Chtěli se vymanit z diktátu církevních institucí, přáli si mravní obrodu 

celé společnosti. Ničili kostely a kláštery, jelikož jejich bohatství považovali za ďábelské dílo 

a odmítali uctívat pouhé předměty (modly). Jednali v souladu s doslovně chápanými pasážemi 

ze Starého zákona: např. 5. kniha Mojžíšova (Dt 7) vyzývá Izraelity, aby spálili zlaté a 

stříbrné sochy bohů a aby rozbořili jejich oltáře. Městští husité se obraceli také proti prostituci 

a hazardním hrám. Pokoušeli se o zásadní změnu svého osobního života, prosazovali i co 

nejširší užívání češtiny. 

     3. Husité z venkova: Názorově se podobali husitům z měst, navíc odmítali své postavení 

poddaných, a tedy feudalismus vůbec. Někteří podléhali náladám adventismu a chiliasmu. 

     Adventisté očekávali v nejbližší době druhý Kristův příchod na zem a Poslední soud 

(lat. adventus = příchod). Chiliasté na základě novozákonního Zjevení Janova (Apokalypsy) 

věřili, že Kristus po svém příchodu a po svém vítězství nad ďáblem nastolí ještě před 

Posledním soudem tisícileté království dobra a lásky (řec. chilioi = tisíc). Chiliasté se na to 

připravovali odmítáním soukromého majetku, vytvářením bratrských vztahů i uvolňováním 

konvencí osobního života. 

     

     Mezi husity městskými i venkovskými záhy získali největší autoritu kazatelé a 

zemané – měli nejvíce organizačních zkušeností. Pražští husité se navíc opírali o spolupráci 

s univerzitou. 

  
     Příliv venkovských husitů do měst od podzimu 1419 ovšem vyvolal napětí v jejich 

vztazích s husity městskými, protože ve městech nebyly adventismus a chiliasmus původně 

tolik rozšířeny. Situace se rychle vyvinula tak, že husitský městský patriciát spíše tíhnul k 

pozicím panstva, zatímco tovaryši a městská chudina se s venkovem domluvili a sblížili. 

  

     Postupně od podzimu 1419 do jara 1420 byl v hlavním městě zformulován minimální 

husitský program, s nímž mohli souhlasit všichni podobojí a jenž je opravdu v následujících 

letech ve chvílích největšího ohrožení stmeloval. 

     Program dostal název Čtyři artikuly pražské (lat. articulus = článek): 

     1. Aby slovo Boží bylo svobodně hlásáno; 

     2. Aby svátost těla i krve Kristovy byla všem křesťanům rozdávána pod oběma způsoby, 

tedy jako chléb a víno; 

     3. Aby kněžím a mnichům byl odejmut bezdůvodně velký majetek a aby byli navráceni ke 

způsobu života Krista a apoštolů; 

     4. Aby všechny smrtelné hříchy byly v každém stavu (v každé společenské vrstvě) řádně 

stíhány. 
 

 

 

 

 



     Zikmundova kruciata pak byla Žižkou poražena 14. 7. 1420 v bitvě na Vítkově při pokusu uzavřít 

obklíčení husitské Prahy. To již existovaly 3 husitské městské svazy (pražský, táborský, orebský – ten 

kolem Hradce Králové) s vlastními polními vojsky (s vozovými hradbami), jež se spojovala proti 

společnému nepříteli.  

 

 
 

     Pokusem o smír v zemi se stal Čáslavský sněm 1421: za zemský zákon byl vyhlášen husitský 

program Čtyři artikuly pražské (svoboda pro přijímání podobojí; svoboda kázání, chudá církev, 

spravedlivé trestání hříchů), Zikmund byl odmítnut a byla vytvořena vláda s účastí královských měst, 

v níž zasedla husitská většina vedle katolíků a která měla fungovat do nalezení nového krále.  

    Zikmund se znovu pokusil dobýt Čechy novou křížovou výpravou 1421 – 1422; obsadil Moravu, ale 

byl poražen opět Žižkou u Německého Brodu. Proti Žižkovi, který vojensky operoval u táboritů a pak u 

orebitů, se spojilo panstvo husitské a katolické (společně se obávaly antifeudálního charakteru husitství); 

takto vzniklou panskou jednotu Žižka rozdrtil v bitvě u Malešova 1424.  Pak se pokusil získat zpět 

Moravu, ale zemřel u Přibyslavi (1424).  

     Jeho nástupce Prokop Holý přesvědčivě porazil zahraniční armády (většinou se statutem křížové 

výpravy) u Ústí nad Labem 1426, u Tachova 1427 a u Domažlic 1431.  

 

   
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


