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1421-22 v HH prohloubení rozporů mezi hl. křídly
- radikální chudinou a umírněnou šlechtickoměšťanskou opozicí
R.1422 poražena radikální pražská chudina
Vůdce Jan Želivským popraven na Staroměstské radnici
Převaha umírněné šlechticko-měšťanské opozice - ovládnutí
Prahy
R. 1423 rozkol v Táboře – Žižka odchází do vých. Čech
Zakládá tzv. Menší Tábor (zdejší husité – orebité)
R. 1424 bitva u Malešova - Žižkova vojska porazila umírněnou
šlechticko-měšťanské opozici
Říjen 1424 - Žižka u Přibyslavi umírá
V čele spojených radikálních táborsko-sirotčích vojsk - kněz
Prokop Holý (Veliký)
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Pod vedením Prokopa Holého - konaní tzv. spanilých jízd
(vojenských výprav) v letech 1428-33
Cíl výprav – šíření radikálního proticírkevního hnutí
v Polsku, Německu, Rakousku, Uhrách
Výpravy spojeny s častým násilím, vypalováním kostelů a
ničením církevních předmětů, obrazů a soch
R.1426 – bitva u Ústí nad Labem - porážka křižáckých vojsk
Prokopem Holým (ve smyslu bezvousým)
R.1427 - bitva u Tachova
R.1431 - bitva u Domažlic ( křižácká vojska se v čele
s kardinálem Cesarinim dala na útěk bez boje, po zaslechnutí
husitského bojového chorálu Ktož sú boží bojovníci) o tomto
slavném husitském vítězství napsal kronikář Vavřinec z Březové
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R. 1433 církevní sněm v Basileji - uzavřena mezi
katolickou církví a českými kališníky kompromisní
dohoda - tzv. basilejská kompaktáta - povolení
všeobecného přijímání podobojí v Čechách (průlom do
dosavadních církevních dogmat)
R. 1434 radikální husitští vůdci prosadili povinnost přijímání
podobojí u nás - znemožnili uplatnění basilejských kompaktát
Umírnění husité (univerzitní mistři v čele s knězem a pozdějším
husitským arcibiskupem Janem Rokycanou, šlechta a
měšťanstvo) – se spojili s katolickou stranou a vytvořili
kališnicko-katolickou koalici, tzv. panskou jednotu
30. 5. 1434 - rozhodující bitva u Lipan mezi táborsko-sirotčími
vojsky v čele s Prokopem Holým a panskou jednotou (porážka
tábor. – sirot. vojsk, Prokop Holý padl, 700 táboritů lstí vlákáno
do okolních stodol a upáleno)
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R. 1436 přijali umírnění husité (kališnická šlechta a
měšťanstvo) na českém zemském sněmu v Jihlavě
za českého krále císaře Zikmunda
Zikmund uznal kompaktáta (povolení všeobecného
přijímání podobojí) a sekularizaci (zesvětštění) 80%
církevního majetku
Poslední centrum radikálních husitů hrad Jana Roháče z Dubé - Sion u
Kutné Hory
R. 1437 Sion dobyt vojsky císaře
Zikmunda → Jan Roháč a jeho
stoupenci popraveni na Staroměstském náměstí
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Zbraně typu „co dům dal“ –
upravené zemědělské nářadí –
cepy, kosy sekery
Ukořistěné zbraně – 1. klasické chladné
zbraně meče, dýky, halapartny, kopí,
sudlice
2. palné zbraně – píšťaly, houfnice
Další typické zbraně – palcát, řemdich,
kropáč, šídlo

Husitské zbraně
1. halapartna
2. kopí
3., 5. sudlice
4. sekyra
6. šídlo
7. meč
8. cep
9. kropáč
10. řemdih
11. sudlice ušatá

vozová hradba
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Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a
vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další
využití podléhá autorskému zákonu.
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