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                          4. prosinec 1997 
 
 

      OBDOBÍ HUSITSKÉ 
 

OTÁZKY 1. KOLA  
                                  (zakroužkujte dle Vašeho názoru správnou odpověď) 

 
 
          autor : Mgr. Miroslav Stulák 
 
  1. otázka : Mistr Jan Hus byl známý kritik "kupčení s odpustky". Co to však byl  
   odpustek? Tomu, kdo si zakoupil odpustek : 

 a) se odpouštěla pokání za hříchy 
 b) měl být zbaven nebezpečí posmrtného života v pekle 
 c) byla odpuštěna zpovědní povinnost 
 d) nemusel chodit do kostela 
 

  2. otázka : Proti komu byl oficiálně namířen spolek evropských panovníků,  
   který se pokusil vytvořit Jiří z Poděbrad? 

 a) proti  Polsku 
 b) proti vnitřní opozici z řad odbojné šlechty 
 c) proti francouzskému králi 
 d) proti Turkům 
 

  3. otázka : Praxi přijímání pod "obojí způsobou" (sub utraque specie) zdůvodnil  
   a prosadil? 

 a) Matěj z Janova 
 b) Jan Hus 
 c) Jakoubek ze Stříbra 
 d) Jan Želivský 
 

  4. otázka : V  bitvě u Vyšehradu vedl husitská vojska proti Zikmundovi? 
 a) Jan Žižka 
 b) Bohuslav ze Švamberka 
 c) Čapek ze Sán 
 d) Hynek Krušina z Lichtenburka 
 

  5. otázka : Města slunce, která měla být zachována po Kristově příchodu na Zemi,  
   byla? 

 a) Plzeň, Louny, Žatec, Sušice, Slaný 
 b) Plzeň, Slaný, Klatovy, Sušice, Louny 
 c) Plzeň, Žatec, Klatovy, Louny, Slaný 
 d) Plzeň, Domažlice, Žatec, Slaný, Klatovy 
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  6. otázka :  Ve vedení křižácké výpravy proti husitům v roce 1427, která ztroskotala  
  u Tachova, byl kardinál? 

 a) Aeneas Silvius Piccolomini 
 b) Jindřich Winchesterský 
 c) Julián Cesarini 
 d) Oddo Colonna 
 

 7. otázka :  Na začátku husitského hnutí dostali polští a litevští panovníci nabídku  
   na obsazení českého trůnu. Jeden z jejich rodu byl zvolen nejvyšším  
   správcem země. Kdo jím byl? 

 a)  princ Wladyslaw Jagiello 
 b) kníže Vitold Litevský 
 c) kníže Theodor Koryatovič 
 d) kníže Zikmund Korybutovič 
 

 8. otázka :  Nejvyšším představitelem táborské církve byl? 
 a) Mikuláš z Husi 
 b) Martin Húska 
 c) Mikuláš z Pelhřimova 
 d) Jan z Jičína 
 

 9. otázka :  Cheb byl říšské město. Komu v letech 1419 - 1437 správně podléhal? 
 a) papeži 
 b) byl městskou republikou 
 c) panovníkovi Svaté říše římské 
 d) českému králi a panovníkovi Svaté říše římské 

 
10. otázka :  Cheb se dostal do velikého nebezpečí, když se husité po obléhání  
   Norimberka pod vedením samotného Prokopa Holého ocitli před  
   branami města. Kdy se tak stalo? 

 a) v roce 1420 
 b) v roce 1427 
 c) v roce 1430 
 d) v roce 1432 
 

11. otázka :  Václav IV. nedokázal vládnout tak obratně a prozíravě jako jeho otec.  
  Navíc vykrystalizovala řada vnitřních i vnějších problémů, k jejichž  
  řešení mu nepomohly ani nejvyšší panovnické tituly. Které z nich mu  
  příslušely? 

 a) král římský + král český + markrabě moravský 
 b) císař římský + král český + markrabě moravský 
 c) král český + markrabě moravský + král polský 
 d) císař římský + král český + král německý 
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12. otázka :  Ve kterém díle vyjádřil mistr Jan Hus své životní krédo : "Protož, věrný  
  křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav  
  pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti..."? 

 a) De ecclesia (O církvi) 
 b) Výklad Viery, Desatera a Páteře 
 c) Knížky o svatokupectví 
 d) Postila, to jest Výklad svatých čtení nedělních 

 
13. otázka :  Období "bezkráloví" (interregnum) pomáhaly zvládat  landfrýdy  
  a okolnostmi vynucené dohody mezi nimi. "Mírný list" z roku 1440  
   obsahoval následující? 

 a) zavazoval šlechtu a města katolické a kališnické strany dodržet příměří 
     až do volby nového panovníka 
  b) zavazoval stranu katolickou v čele s Oldřichem z Rožmberka respektovat 
     až do volby nového panovníka rozhodnutí strany kališnické v čele 
     s Hynkem Ptáčkem z Pirkenštejna 
 c) zavazoval stranu katolickou v čele s Hynkem Ptáčkem z Pirkenštejna 
     respektovat až do volby nového panovníka rozhodnutí strany kališnické 
     v čele s Oldřichem z Rožmberka 

d) zavazoval k neutralitě Prahu, která byla v moci prokatolické městské rady  
    a nejvyššího purkrabího Pražského hradu pána Menharta z Hradce 

 
14. otázka :   Královskou rezidencí Jiřího z Poděbrad byl(a)? 

  a) Pražský hrad 
  b) Strakova akademie 
  c) Králův dvůr v Praze 
  d) zámek v Poděbradech 
 

15. otázka :   Tzv. chebský soudce byl? 
   a) tzv. smolná kniha zaznamenávající uplatňování práva útrpného 

    pocházející z husitského období z Chebu 
b) Jan Chválovský z Chebu, předsedající člen komise soudců ustanovené na  
     základě 4. artikulu pražského 
c) ujednání zástupců husitů a basilejského koncilu o kritériích posuzování  
    správnosti husitského učení 
d) člověk, jenž doprovázel mistra Jana Husa do Kostnice 

 
16. otázka :  Kde byla objevena roku 1910 tzv. Žižkova kalva? 

 a) Cheb 
 b) Čáslav 
 c) Věstonice 
 d) Přibyslav 
 

17. otázka :  Počátkem května 1412 dorazili do Prahy prodavači papežských 
  odpustků. Na co měl být použit výtěžek z prodeje? 

 a) financování křižácké výpravy proti Turkům 
 b) financování války papeže Jana XXIII. proti neapolskému králi  
     Ladislavovi 
 c) výdaje spojené s organizací kostnického koncilu 
 d) věno pro dceru papeže Jana XXIII. 
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18. otázka :  Počátkem roku 1423 opouští Žižka po předchozích rozporech  
   s táborskými kněžími a některými hejtmany Tábor. Záhy poté zakládá  
   východočeský svaz. Jedním z jeho vůdců byl : 

 a) Jan Želivský 
 b) kněz Ambrož 
 c) Petr Kániš 
 d) Martin Húska 

 
19. otázka :  Kde se uskutečnila první schůzka Zikmunda Lucemburského   
   s oficiální husitkou delegací?  (nápověda - duben 1429) 

 a) Znojmo 
 b) Prešpurk 
 c) Cheb 
 d) Františkovy Lázně 
 

20. otázka :  Čelný představitel basilejského koncilu papežský auditor Jan Palomar  
  se sešel v Bavorsku poblíž českých hranic s představiteli českého  
  panstva, aby s nimi domluvil plán boje proti polním husitským  
  vojskům. Současně se podařilo podplatit jednoho z táborských  
  hejtmanů, čímž bylo umožněno zásobování obležené Plzně. 
  Kdo byl oním zrádcem? 

 a) Jan Čapek ze Sán 
 b) Mikuláš z Husi 
 c) Přibík z Klenové 
  d) Konrád z Vechty 

 
21. otázka :  Na přelomu ledna a února 1421 byli z Tábora vypuzeni pikarti.  
  Za několik týdnů poté se Jan Žižka rozhodl příslušníky sekty  
  nemilosrdně zničit. Na kterém místě byli pobiti poslední pikarti? 

 a) Hamr nad Nežárkou 
 b) Příběnice 
 c) Sodoma 
 d) vrch Klokoty 
 

22. otázka :  Kdo byl otcem Jiřího z Poděbrad? 
 a) Viktorin z Kunštátu 
 b) Viktorin Kornel ze Všehrd 
 c) Hynek Jiří z Poděbrad 
 d) Jan Pohrobek 
 

23. otázka :  Když v září 1411 umírá pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka,  
  stává  se jeho nástupcem tehdejší významný lékař  a autor některých  
  lékařských spisů. Kdo jím byl? 

 a) Jan z Jenštejna 
 b) Konrád z Vechty 
 c) Albík z Uničova 
 d) kardinál Tomášek 
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24. otázka :  Období husitského radikalismu v Praze skončilo? 
 a) porážkou vojsk Pražanů v srpnu 1421 u Mostu 
 b) nastolením diktatury hejtmana Jana Hvězdy z Vícemilic 
 c) popravou Jana Želivského a jeho stoupenců v březnu 1422 
 d) uzavřením míru s Žižkou roku 1424 

 
25. otázka :  Kde se v České republice nachází nejstarší nadživotní socha  
   Jana Žižky? 

 a) Trocnov 
 b) Václavské náměstí v Praze 
 c) Přibyslav 
 d) Hořice 

 
26. otázka :  Asi 10 km jihozápadně od Písku, u Sudoměře, svedl Jan Žižka první  
  bitvu, která ho proslavila. Zvítězil díky vozové hradbě nápaditě  
  postavené mezi tři rybníky. Jak se tyto rybníky jmenují? 

 a) Dlouhý, Široký a Krátkozraký 
 b) Černý, Čertův, Malešov 
 c) Markovec, Škaredý, Šilhavý 
 d) Bíkovec, Škaredý a Jesenický 
 

27. otázka :  Roku 1436 se 68letý Zikmund Lucemburský konečně dočkal  
   českého trůnu. Dlouho se z něj však netěšil, neboť již o rok později  
   umírá. Kde se tak stalo? 

 a) Jihlava 
 b) Kutná Hora 
 c) Čáslav 
 d) Znojmo 
 

28. otázka :  Která ze čtyř žen Karla IV. byla matkou Zikmunda Lucemburského? 
 a) Blanka z Valois 
  b) Anna Svidnická 
 c) Eliška Pomořanská 
 d) Anna Falcká 
 

29. otázka :  Jan Roháč z Dubé se na svém hradě Siónu bránil dlouhé čtyři  
   měsíce. Určitou ironií osudu bylo, že obléhání Siónu vedl jeho  
   příbuzný. Kdo byl oním příbuzným? 

 a) Diviš z Miletínka 
 b) Hynek Ptáček z Pirkenštejna 
 c) Oldřich z Rožmberka 
 d) Menhart z Hradce 
 

30. otázka :  Který významný český antropolog provedl průzkum zbytků kostí  
   a tkání Ladislava Pohrobka, při kterém byl zjištěno, že zemřel na jednu  
   z forem  leukémie? 

 a) MUDr. Jan Slavíček 
 b) RNDr. Jaroslav Kočvara 
 c) MUDr. Emanuel Vlček 
 d) MUDr. Juraj Horský 
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31. otázka :  Jedním z hlavních zástupců husitské strany při jednáních v Basileji  
  byl vynikající diplomat? 

 a) Bohuslav Chňoupek 
 b) Peter Payne 
 c) Štěpán z Pálče 
 d) Jan z Příbrami 

 
32. otázka :  Oporou husitství se roku 1421 staly vojenské svazy. Téměř všechna  
  významná města se přidala k jednomu ze tří hlavních - pražskému,  
  táborskému, orebskému. Dvě z největších českých měst však setrvala  
  rozhodně ve věrnosti katolické straně. Kromě známé Plzně to bylo   
  české královské město? 

 a) Český Krumlov 
 b) České Budějovice 
 c) Cheb  
 d) Sušice 
 

33. otázka :  Očitým svědkem Husova upálení roku 1415, které popsal ve svém díle, 
   byl? 

 a) Václav Koranda 
 b) Jeroným Pražský 
 c) Petr z Mladoňovic 
 d) Jakoubek ze Stříbra 
 

34. otázka :  Kostnický koncil nebyl svolán z důvodu? 
 a) odstranění papežského schizmatu 
 b) odsouzení myšlenek anglického reformátora Jana Viklefa 
 c) reformy katolické církve 
 d) přemístění sídla papeže z Říma do Frankfurtu nad Mohanem 
 

35. otázka : V roce 1421 se konal husitský sněm, jehož se zúčastnila 
  i část moravské šlechty. Kde jednání sněmu proběhla? 

a) v Kutné Hoře 
b) v Čáslavi 
c) v Jihlavě 
d) v Praze 

 
36. otázka :  Ve které bitvě Jan Žižka údajně použil vozy naplněné kamením  
  k rozražení šiků postupujícího nepřítele? 
   a) u Sudoměře 

 b) u Hořic 
 c) u Malešova 
 d) u Čáslavi 
 

37. otázka :  Tzv. Žižkův vojenský řád z roku 1423 vznikl jako program v prostředí? 
 a) východočeského husitského svazu 
 b) táborského husitského svazu 
 c) všech husitských svazů 
 d) pražského husitského svazu 
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38. otázka :  Jednání s koncilem v Basileji se počátkem roku 1433 zúčastnili  
   na husitské straně zástupci? 

 a) pražského, táborského a sirotčího svazu 
 b) táborského i sirotčího svazu a husitské šlechty 
 c) táboři, sirotci a moravští husité 
 d) sirotčího svazu a husitské šlechty 

 
39. otázka :  Označte pověst, která se nevztahuje ke králi Václavu IV.? 

 a) O lazebnici Zuzaně 
 b) O kouzelníku Žitovi 
 c) O katu Mydlářovi 
 d) O katu - kmotrovi 

 
40. otázka :  Označte práci, která nepatří mezi díla husitského dějepisectví? 

 a) kronika Vavřince z Březové 
 b) Staré letopisy české 
 c) kronika Bartoška z Drahonic 
 d) kronika Starého kolegiáta 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  poznámka : správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů - 40) 
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1. KOLA 
 
    1 a =  se odpouštěly pokání za hříchy 
      2 d = proti Turkům 
      3 c  = Jakoubek ze Stříbra 
      4 d = Hynek Krušina z Lichtenburka 
      5 c = Plzeň, Žatec, Klatovy, Louny, Slaný 
      6 b = Jindřich Winchesterský 
      7 d = Zikmund Korybutovič 
      8 c = Mikuláš z Pelhřimova 
      9 d = českému králi a panovníkovi Svaté říše římské 
          10 c = r. 1430 
          11 a = král římský + král český + markrabě moravský 
          12 b = Výklad Viery, Desatera a Páteře 
           13 a = zavazoval šlechtu a města katolické a kališnické strany  
         dodržet příměří až do volby nového panovníka 
          14 c = Králův dvůr v Praze 
          15 c = ujednání zástupců husitů a basilejského koncilu  
         o kritériích posuzování správnosti husitského učení 
          16 b = Čáslav 
          17 b = financování války papeže Jana XXIII.  
        proti neapolskému králi Ladislavovi 
          18 b = kněz Ambrož 
          19 b = Prešpurk 
          20 c = Přibík z Klenové 
          21 a = u Hamru nad Nežárkou 
          22 a = Viktorin z Kunštátu 
          23 c = Albík z Uničova 
          24 c = popravou Jana Želivského a jeho stoupenců  
      v březnu 1422 
          25 d = Hořice 
          26 c = Markovec, Škaredý a Šilhavý 
          27 d = Znojmo 
          28 c = Eliška Pomořanská 
          29 b = Hynce Ptáček z Pirkenštejna 
          30 c = MUDr. Emanuel Vlček 
          31 b = Peter Payne 
          32 b = České Budějovice 
          33 c = Petr z Mladoňovic 

        34 d   =     přemístění sídla papeže z Říma do Frankfurtu  
       nad Mohanem 

          35 d = v Čáslavi 
          36 c = u Malešova 
                  37 a = východočeský husitský vojenský svaz 
           38 a = pražského, táborského a sirotčího svazu 
                   39 c = o katu Mydlářovi 
          40 c = kronika Bartoška z Drahonic 
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    OBDOBÍ  HUSITSKÉ 
 
 

     OTÁZKY 2. KOLA  
(napište dle Vašeho názoru správnou odpověď) 

 
          autor : Mgr. Miroslav Stulák 
 

  1. otázka : Jak se jmenoval významný západočeský šlechtic, který nejprve patřil 
k nejtvrdším odpůrcům husitů, avšak po zajetí husity přestoupil roku 
1422 na husitskou stranu a stal se dokonce jedním z předních  

  hejtmanů? 
 
............................................................................................................. 

 
  2. otázka :  Uveďte jména dvou významných radikálních husitských hejtmanů,  
  vrchního sirotčího a vůdce starotáborského oddílu, kteří se po bitvě  
  u Lipan roku 1434 zachránili ústupem do Kolína? 

 
.............................................................................................................. 
 
.............................................................................................................. 
 

  3. otázka :  Kde byla zahájena 2. křižácká výprava dne 28. srpna 1421? 
 

.............................................................................................................. 
 
  4. otázka :  V rámci upevnění dobrých sousedských vztahů uzavřel Jiří  

  z Poděbrad několik sňatkových smluv. Vytvořte správné  
  manželské dvojice?  
 

A)  Jindřich (syn J. z P.)                AA)  Kateřina Saská 
B)  Zdeňka (dcera J. z P.)             BB)  Matyáš Korvín 
C)  Kateřina (   " - "   )                   CC)  Albrecht Saský 
D)  Hynek (syn J. z P.)                 DD)  Uršula Braniborská 
 

.   +   . . 

.   +   . . 

.   +   . . 
      .   +   . .   
 
  5. otázka :  V květnu 1431 se v Chebu uskutečnila diplomatická schůzka mezi  
  zástupci husitů a katolíků. Napište alespoň jednoho zástupce na obou  
  stranách? 

 
a) husité   =  ................................................................................................ 
 
b) katolíci =  ................................................................................................ 
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  6. otázka :  V arzenálu husitských  palných zbraní patřilo prvořadé místo polnímu  
  dělu. Jak ho "boží bojovníci" pojmenovali? 

 
...................................................................................................................... 

 
  7. otázka :  Ze kterého rukopisu pochází pravděpodobně nejznámější  

  vyobrazení Jana Žižky? (bylo použito i na staré dvacetikoruně) 
 

...................................................................................................................... 
 

  8. otázka :  Mezi kým ukončil nepřátelství smír, který byl uzavřen na Špitálském  
  poli dne 14. září 1424? 

 
...................................................................................................................... 

 
  9. otázka :  Napište jména autorů, kteří vytvořili následující díla vztahující se 
  k husitskému období?( stačí příjmení ). 

 
a) Toulky českou minulostí  : ........................................ 
 
b) Kdy umírá vojevůdce, 1983  : ........................................ 
 
c) Husité, 1984     : ........................................ 
 
d) Tábor v husitském revolučním hnutí  : ........................................ 
 
e) Hranice pravdy, 1970    : ........................................ 

 
10. otázka : V kterém díle lze nalézt vůbec nejstarší zobrazení Husova kostnického  
  martyria? 

 
...................................................................................................................... 
 

11. otázka : Napište, co konkrétně požadovaly čtyři artikuly pražské? 
 
a) ..................................................................................................... 

 
b) ..................................................................................................... 
 
c) ...................................................................................................... 

 
  d) ....................................................................................................... 
   
12. otázka :  Po upálení mistra Jana Husa nastává v Čechách bouřlivá situace.  
  Sebevědomá česká šlechta přijala tento ortel jako políček své cti.  
  Počátkem září odchází z Prahy ostrý stížný list, kam své pečeti  
  přivěšuje 452 šlechticů z celého království. Mezi nimi byl i sám nejvyšší  
  purkrabí. Kdo jím byl? 

 
........................................................................................................................ 
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13. otázka : "Tento svět se podobá moři. Je falešný, trpký a smrdutý. Tak jako velká  
  ryba pohlcuje malé, tak požírá boháč chudé.“ Kdo je autorem těchto  
  slov? 

 
.......................................................................................................................... 
 

14. otázka :  V únoru 1419 nařídil král Václav IV., v zájmu uklidnění poměrů,  
  že z kalicha bude nadále možno přijímat pouze na třech místech  
  v Praze. Která místa to byla? 

 
.................................. + ……………………………. + …………………………… 

 
15. otázka :  Mezi nejvýraznější literární památky husitského období patří  
   bezesporu skladby Budyšínského rukopisu. Kdo bývá nejčastěji  
   považován za jejich autora? 

 
.......................................................................................................................... 
 

16. otázka :  Kdo byl poslední osobou, jež se těsně před popravou obrátila na Husa 
s dotazem, zda je ochoten odvolat své učení a tím si zachránit život? 

 
  ......................................................................................................................... 

 
17. otázka :  O které tři osobnosti se jedná? 
 

"Narodil se po roce 1370. Již za studií na universitě v Praze, jejímž mistrem 
se stal roku 1397, se sblížil s mistrem Janem Husem, ale navazoval v daleko 
větší míře i na Matěje z Janova. Byl představitelem pražského křídla  
husitství. Ve svém díle obhajoval především kalich. Zemřel roku 1429.“ 
 
= ..................................................................................................................... 
 
"Mistr svobodných umění a bakalář práv. Spolu s Husem a Jeronýmem 
Pražským se zasloužil o vydání Dekretu kutnohorského. Byl Husovým  
právním zástupcem při jeho vleklém sporu před papežskou kurií. Po Husově 
smrti se stal poradcem husitské šlechty, byl proto církví pronásledován.  
Roku  1420 ho dal zajmout pan Oldřich z Rožmberka, v jehož vězení pak 
zemřel". 

 
= ....................................................................................................................... 

 
  "Narodil se počátkem 90. let 14. století. V Praze byl horlivým posluchačem  
  mistra Jana Husa. V roce 1424 se mu podařilo dohodnout smír Prahy se  
  Žižkou. Patřil k čelním osobnostem husitského poselstva při jednáních  
  s basilejským koncilem. Zemřel ve vysokém věku roku 1471.“ 

 
  =......................................................................................................................  
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18. otázka :  Kdo velel vítěznému vojsku v bitvě u Lipan? 
 

......................................................................................................................... 
 

19. otázka :  Která známá historická osobnost (žena) poslala husitům list, v němž  
  jim hrozí vlastní vojenskou výpravou? 
 

........................................................................................................................ 
 

20. otázka :  Ve kterém městě probíhala v létě 1436 jednání mezi zástupci  
  basilejského koncilu a husitskými politiky ? Jednání skončila  
  vyhlášením kompaktát, která umožňovala v Čechách i na Moravě 
  přijímání podobojí? 

 
........................................................................................................................ 
 

21. otázka :  V létě 1437 byl v Praze i se svými přívrženci popraven Jan Roháč  
  z Dubé, jenž jako poslední vedl ozbrojený odpor proti Zikmundovi  
   ze svého hradu Sionu. Poblíž kterého města se hrad nalézal? 

 
........................................................................................................................    

 
22. otázka :  Napište synonymum ke slovu "kruciáta"? 

 
........................................................................................................................  

 
23. otázka :  Mistra Jana Husa doprovázeli do Kostnice rovněž zástupci university  
  Jan Kardinál a Petr z Mladoňovic. Ve výpravě byl v roli Zikmundova  
  prostředníka i český šlechtic. Kdo to byl? 

 
........................................................................................................................ 
 

24. otázka :  Na kterých místech v Kostnici pobýval Mistr Jan Hus od svého  
  příjezdu 3. listopadu 1414 až do své smrti 6. července 1415? 
  (nápověda = bylo jich celkem 5) 

 
......................................................... + ………………………………………….. 
 
......................................................... +…………………………………………. 
 
......................................................... 

 
25. otázka :  Napište, kterým osobnostem patřily následující přezdívky? 

 
"Bzdinka"  ........................................................................................ 
 
"Loquis" (mluvka)  ......................................................................................... 
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26. otázka :  Které významné Husovo dílo se stalo hlavním zdrojem argumentů  
  pro kostnickou žalobu? 

 
 ....................................................................................................................... 
 

27. otázka :  V květnu 1420 vyrazilo z Tábora ku Praze vojsko, v jehož čele stáli  
  čtyři husitští hejtmani. Kteří to byli? 

 
= ..................................................................................................................... 
 
= ..................................................................................................................... 
 
= ..................................................................................................................... 
 
= ..................................................................................................................... 

 
28. otázka :  Po příjezdu do Kostnice čekala již na Husa řada nepřátel, mezi nimiž 
  byli mnozí z Čech. Patřil k nim také univerzitní mistr a bývalý děkan  
  pražské bohoslovecké fakulty, člověk, jehož Hus kdysi považoval  
  za svého přítele. Jak se jmenoval? 

 
......................................................................................................................... 

 
29. otázka :  Který významný reformní mistr a teolog byl zřejmě v roce 1417 v Míšni  
  upálen? 

 
.......................................................................................................................... 
 

30. otázka :  Kdo byl vedle Žižky dalším velitelem husitského houfu v bitvě  
  u Sudoměře v březnu 1420? 

 
  .......................................................................................................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  poznámka : správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů - 54) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 86

   SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 2. KOLA 
 
     1. otázka =  Bohuslav ze Švamberka 
     2. otázka = Jan Čapek ze Sán + Ondřej Keřský 
     3. otázka = v Chebu 
     4. otázka = A + DD, B + CC, C + BB, D + AA 
     5. otázka = husité: Vilém Kostka z Postupic  
       (nebo Beneš z Mokrovous či Matěj Louda z Chlumčan) 
        =  katolíci: Zikmund Lucemburský 
       (nebo Fridrich Braniborský) 
     6. otázka = houfnice 
     7. otázka = Jenský kodex  
     8. otázka = mezi Žižkovým svazem a Prahou 
     9. otázka = a) Petr Hora - Hořejš b) Miroslav Ivanov 
       c) Jiří Kejř   d) Josef Macek 
       e) František Šmahel 
   10. otázka = Martinická bible z r. 1430 
   11. otázka = a) přijímání podobojí 
          b) svobodné kázání v duchu bible 
          c) zákaz zjevných hříchů 
          d) zákaz světského panování kněží 
   12. otázka = Čeněk z Vartenberka 
   13. otázka = Jan Želivský 
   14. otázka = a) kostel Panny Marie Sněžné 
         b) kostel u svatého Ambrože 
         c) kostel u svatého Benedikta 
   15. otázka =  Vavřinec z Březové 
   16. otázka = říšský maršálek Haupt (= Hope) z Pappenheimu 
   17. otázka = a) Jakoubek ze Stříbra b) Jan z Jesenice 
         c) Jan Rokycana 
   18. otázka =  Diviš Bořek z Miletínka 
   19. otázka = Johanka z Arku 
   20. otázka = Jihlava 
   21. otázka = Kutná Hora (Čáslav) 
   22. otázka = křižácká výprava 
   23. otázka = Václav z Dubé (resp. Jan z Chlumu) 
   24. otázka = a) dům vdovy Fidy 
         b) dům ředitele kostnického kůru 
         c) dominikánký klášter v Kostnici 
          d) zámek (hrad) kostnického biskupa v Gottliebenu 
         e) minoritský klášter v Kostnici 
   25. otázka =  a) Jan Hvězda z Vícemilic 
         b) Martin Húska 
   26. otázka = De ecclesia (O církvi) 
    27. otázka = Mikuláš z Husi + Zbyněk z Buchtova  
        + Chval z Řepic + Jan Žižka z Trocnova 
   28. otázka = Štěpán z Pálče 
   29. otázka = Mikuláš z Drážďan     
   30. otázka = Břeněk z Dolan 
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OBDOBÍ HUSITSTVÍ 
 

 

OTÁZKY 3. KOLA  
(doplňte správný údaj) 

 
                      autor : Mgr. Miroslav Stulák 
 
 
 
  1. úryvek : Královna ……………….. , manželka Václava IV., ho propustila, byl asi příliš  

  radikální. Když začátkem revoluce - 25. června 1420 - Hradec dobyli husité,  
  němečtí katoličtí obyvatelé byli vyhnáni, z Hradce se stalo husitské centrum           
 
  ……………………… a později i hlavní město Žižkova svazu. Zdejší kostely  
  a kláštery byly zničeny, pouze ten největší, krásný chrám  
 
  ………………… ( název ), se stal střediskem podobojí. A místem působení  
 
  kněze ……………………. . 

 (Miroslav Ivanov, Kdy umírá vojevůdce, str. 143)                 
 

  2. úryvek :  Dne 20. března 1467 papež …………..…………  (jméno) potvrdil za vůdce  
   
  katolíků v Čechách …………………… ze Šternberka, předáka ……………… 
   
  jednoty. 

 (Československé dějiny v datech, str. 158)                              
 
  3. úryvek  : Oblíbená byla forma dialogu, ve které byly proti sobě postaveny různé  

  strany, představující protichůdné ideje, a jejich rozhovor měl objasnit rozdíly  
  jejich pojetí politické situace. Sem patří především výrazná báseň  
   
  ………………………………………., v níž obě personifikovaná města  
  představují husitství a katolicismus. 

 (Jiří Kejř, Husité, str. 125)                                                           
 
  4. úryvek  : Rok 1425 byl naplněn četnými drobnými i většími srážkami, které na čas  

 
  ukončil mír vyhlášený 17. října 1425  u ………………………před Prahou  
  (místo uzavření míru). Důležitější událostí, jak se záhy ukázalo, byla volba  
 
  kněze ……………………………a zkušeného válečníka Jana …………………  
  z Těšnice za vrchní táborské hejtmany. 

   (Přehled dějin Československa, Academia Praha, str. 453)          
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  5. úryvek :  Královna dala tělo manžela svého balšámem napuštěné dne 18. srpna  
 
  nejprve  v kostele sv. . . . . . . . . . . . . na Vyšehradě na máry položiti.  
  Za příčinou však velikých bouří, které hned po jeho smrti v Praze vypukly,  
  nemohl obyčejný pohřební průvod jemu ke cti před se brán býti. Proto v noci  
  ke dni 21. srpna převezeno jest tělo jeho potichu cestou nejkratší do kaple  
  sv. Václava v kostel      sv.Víta. Když ale ani potom ještě pokoj se nevracel,  
  odřeknuvše se slavného pohřbu, zavezli smrtelné ostatky královy  
 
  dne 12. září do kláštera ………………, kde nebožtík sám sobě hrob připravil. 

 (František Palacký, Dějiny národu českého III, str. 160)                        
 
  6. úryvek :  Poselstvo krále Jiřího z Poděbrad vedené …………………………  
   z Rožmitálu odjelo   (16.5. 1464) z Prahy na dva roky trvající okružní cestu  
   po západoevropských dvorech. O cestě podal podrobnou zprávu člen  
 
   poselstva Václav …………………..z  Bířkova ve svém Deníku, zachovaném  
   v latinském překladu. 

  (Československé dějiny v datech, str. 158) 
                             

  7. úryvek : Zpráva o smrti Václava IV. a o nepokojích v Praze zastihla …………………...  
 
   a …………………… krále Zikmunda v usilovných přípravách na válku  
 
   s …………………… Českým záležitostem se začal věnovat až koncem 
 
   roku 1419, kdy se v ………………… (město) sešel se stavy zemí České  
   koruny. 

 (Přehled dějin Československa, Academia, str. 438)                
 
  8. úryvek :  Přes různé překážky, jakou byla např. volba …………………  kališnickým  
   arcibiskupem na podzim 1435, uzrály dohody husitů s koncilem a se  
    
   Zikmundem do té podoby, že mohly být v ………………………(město)  
   uzavřeny slavnostním vyhlášením míru a kompaktát. 

 (Přehled dějin Československa, Academia, str. 466)                 
 
  9. úryvek : K proslulému "hádání" táborských kněží s pražskými univerzitními mistry  
   došlo dne 10. prosince 1420 na neutrální půdě v rezidenci někdejšího  
 
   královského mincmistra………………….(jméno). Debata jen prokázala  
   hloubku ideové roztržky. 

 (Petr Hora, Toulky českou minulostí. 2. díl, str. 300)                     
     
10. úryvek :  V průběhu roku 1423 došlo k události, která měla pro další vývoj mimořádný  
 
   význam. Zikmund odevzdal území …………………….do dědičné správy  
 
   svému zeti ……………………(jméno). Jednalo se o vyloženě protiprávní akt. 

 (Petr Hora, Toulky českou minulostí,  2. díl, str. 313)          
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11. úryvek :  Několikeré pokusy Prahy zkrušit za podpory panstva vojensky Jana Žižku  
   a jeho spojence ve východních Čechách skončily těžkými porážkami.  
 
   Již bitva  u . . . . . . . . .  roku 1423 ukázala jasnou převahu Žižkova lidového  
 
   vojska, právě tak jako další bitva u …………………. dvora v blízkosti Hradce  
   Králové, smutně proslulá i tím, že zde poprvé šla "archa proti arše", když se  
   na bojišti srazila dvě husitská vojska. Katastrofální prohra Pražanů a jejich  
 
   spojenců u ……………… (červen 1424) dovršila Žižkovu moc a oprávněnou  
   pověst o jeho neporazitelnosti. 

 (Jiří Kejř, Husité, str. 160)               
                                           

12. úryvek : Pátou křížovou výpravu prosadil papežský legát ………………………. 
   Byla připravována vskutku velkoryse. Počítala s úderem pěti útočných  
   
   skupin ve …..…. (počet) směrech. Předpokládaný velitel ……………….….  
   se z operace  vykroutil předstíraným zraněním. Hlavní útok měl přijít od  
   
   západu pod vedením Friedricha …………………………… 

 (Petr Hora, Toulky českou minulostí, 2. díl, str. 336)                   
   
13. úryvek :  Drahně dříve Sigmunda císaře odešel z tohoto světa jeho jmenovec  
 
   a někdejší sok o korunu Království českého ……………………………  
   Navrátiv se po bitvě u Domažlic do svého domova Litvy nadobro, měl tam  
   vynikající účastenství v bojích polsko-litevských, právě propuklých.  
   Sešel smrtí bídnou, byv od nepřátel zajat a v řece utopen (r. 1435).  

 (Jan Dolenský, Dějiny národa českého, str. 292)                     
 
14. úryvek :  Pohrobkových uherských nároků se ujali na pohled spravedliví Alžbětini  
 
   rytíři, například kondotiérsky založený ……………………z Brandýsa, pak  
 
   i jiný ostřílený válečník, největší feudální magnát v Uhrách………………..  

 (Petr Hora, Toulky českou minulostí, 2. díl, str. 362) 
                   

15. úryvek : Ladislav pobyl v Čechách všehovšudy rok. Ještě se sem v roce 1457  
  na 55 dnů vrátil. Přijel se do Prahy oženit s dcerou francouzského krále  
   
  …………………… VII., princeznou …………………….. Poselstvo z Čech  
  už bylo v Paříži, aby nevěstu vyzvedlo a doprovodilo, když Ladislav  
   
  Pohrobek nečekaně onemocněl a během několika desítek ………………….  
  (nápověda - hodin, dnů nebo týdnů) zemřel. Pohrobek je pochován v chrámu  
   
  sv. Víta po boku svého praděda ………………………… 

 (Petr Hora, Toulky českou minulostí, 2. díl, str. 364 )                       
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  poznámka : správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů - 38) 
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    SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 3. KOLA 
       
      1. úryvek = Žofie + orebitů + sv. Ducha + Ambrože  
 
      2. úryvek = Pavel II. + Zdeňka Konopišťského 
        + Zelenohorského 
 
      3. úryvek = Hádání Prahy s Kutnou Horou  
 
      4. úryvek = Vršovic + Prokopa Holého + Bleha 
 
      5. úryvek = Petra + Zbraslavského 
 
      6. úryvek = Lvem + Šašek 
 
      7. úryvek = uherského + římského + Turky + Brně  
 
      8. úryvek = Jana Rokycany + Jihlavě  
 
      9. úryvek = Petra Zmrzlíka ze Svojšína 
 
    10. úryvek = Moravy + Albrechtu Rakouskému 
 
    11. úryvek = Hořic + Strachova + Malešova 
 
    12. úryvek = Julián Cesarini + tři + král Zikmund 
        + Braniborského (resp. z Hohenzollernu) 
 
    13. úryvek = Zikmund Korybutovič 
 
    14. úryvek = Jan Jiskra + Jan Hunyady 
 
    15. úryvek =  Karla + Magdalénou + hodin + Karla IV.  
   
                   

  
       
  
  
  

 
 


