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Literatura doby husitské – nátupci 

mistra Jana Husa 
Literatura doby Karlovy 

 



Opakování 

• Nejdůleţitějším textem, o který se opírala snaha 
změnit společenské uspořádání byla: ____     

• Reformní kazatelé se opírali o učení teologa 

   __________, na jehoţ učení návazal ________ 

• Mezi nejvýznamnější předchůdce mistra Jana 
Husa patřil například ___________________ 

• Na ústupu byla v literatuře: _______________. 

• Na nejednotnost církve mělo vliv i _____   , coţ 
byla souběţná vláda několika různých papeţů 

• 3 hlavní úlohy literatury té doby bylo: 

                 ____________________ 

Bible 

Tomáš Štítný ze Štítného nebo Matěj z Janova 

Johna Wycliffea 

zábavná literatura, dramata, legendy 

schizma 

mistr Jan Hus 

poučit, informovat, přesvědčit 



Smrt mistra Jana Husa 

• 6. července 1415 byl upálen přední 
český reformátor církve 

• Jeho smrt měla v Čehách obrovskou 
odezvu 

• Národ se postavil proti církvi 

• Významné místo po Janu Husovi 
zaujal Jan Ţelivský 

• Středisko: Tábor  

• Zaloţen roku 1419 

 

Náměstí Jana Ţiţky v 
Táboře 



Důležitá díla doby husitské 

• Jistebnický kancionál 
▫ Co je to kancionál? 
▫ Jistebnice u Tábora 
▫ Vznikal do 20. let 15. století 
▫ Většina písní měla náboţenský obsah 

obsahující biblické obrazy 
▫ Obsahoval přes 70 písní a 3 prý dodal sám 

Hus 
▫ Funkce chorálu: vystrašit, povzbudit, 

nabuzení pocitu síly, davová psychóza 
▫ Zpíváno jednohlasem, bez výrazného 

instrumentálního doprovodu 
 
 

 

Zpěvník, sborník duchovních zpěvů 



Důležitá díla doby husitské 
• Ktož jsú boží bojovníci 
 
Ktoţ jsú boţí bojovníci 
a zákona jeho, 
prosteţ od boha pomoci 
a dúfajte v něho, 
ţe konečně vţdycky s ním svítězíte. 
  
Kristusť vám za škody stojí, 
stokrát viec slibuje, 
pakli kto proň ţivot sloţí, 
věčný mieti bude; 
blaze kaţdému, ktoţ na pravdě sende. 
  
Tenť pán velíť se nebáti 
záhubcí tělesných, 
velíť i ţivot sloţiti 
pro lásku svých bliţních. 
  
Protoţ střelci, kopiníci 
řádu rytieřského, 
sudličníci a cepníci 
lidu rozličného, 
pomněteţ všichni na pána štědrého! 
  
Nepřátel se nelekajte, 
na mnoţstvie nehleďte, 
pána svého v srdci mějte, 
proň a s ním bojujte 
a před nepřátely neutiekajte! 

  
Dávno Čechové řiekali 
a příslovie měli, 
ţe podlé dobrého pána 
dobrá jiezda bývá. 
  
Vy pakosti a drabanti, 
na duše pomněte, 
pro lakomstvie a lúpeţe 
ţivotóv netraťte 
a na kořistech se nezastavujte! 
  
Heslo všichni pamatujte, 
kteréţ vám vydáno, 
svých hauptmanóv pozorujte, 
retuj druh druhého, 
hlediţ a drţ se kaţdý šiku svého! 
  
A s tiem vesele křikněte 
řkúc: Na ně, hr na ně! 
Bran svú rukama chutnajte, 
bóh pán náš, křikněte! 

 

 Úkoly pro tebe: 
1. Zhodnoť báseň ze tří plánů 

(tematický, kompoziční, jazykový) 
2. Vyber si jednu pasáţ, která tě nějak 

zaujala a uveď, proč se tak stalo 

http://www.youtube.com/w
atch?v=SiYzysQKqGI 



Důležitá díla doby husitské 

• Budyšínský rukopis 

▫ Vznik: 1420 

▫ Polemické texty, sborník, veršované i prozaické, 
nalezeno v německém Budyšíně, proti Zikmundovi 

 

 

 
3 části 

Ţaloba Koruny 
české 

Porok Koruny 
české 

Hádání Prahy 
s Kutnou 

Horou 

Obviněn Zikmund a celý kostnický 
koncil za to, ţe nařkli Čechy z kacířství 

Proti korunovaci Zikmunda českým 
králem, porok = výtka 

Je zde líčen alegorický spor mezi 
husitskou Prahou a katolickou Kutnou 
Horou. Praha je představována jako 
krásná ţena, zatímco Kutná Hora jako 
nevzhledná. Autor na straně Prahy. 



Zdroje obrázků 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Hus_
2.jpg 

• MS Klipart 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tabor_CZ
_Zizka_Memorial_323.jpg 

• http://hudebnirozhledy.scena.cz/fota/cl366.jpg 



Zdroje informací 

• Text písně Ktoţ jsú boţí bojovníci: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kto%C5%BE_js%
C3%BA_bo%C5%BE%C3%AD_bojovn%C3%AD
ci 


