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Abstrakt 

Práce Reflexe lipanské bitvy v dílech odborné historiografie a v učebnicích dějepisu se 

věnuje problematice historického vědomí, budováni historického mýtu a vlivu, jaký školní 

dějepis v tomto procesu hraje. Autorka se zamýšlí nad tím, do jaké míry dějepis vyučovaný ve 

školách reflektuje nejnovější poznatky odborné historiografie. Ukazuje zda, jak rychle a 

v jaké podobě se poznatky historické vědy dostávají do učebnic dějepisu, tedy do mnohdy 

pohříchu jediného textu, se kterým se žáci, studenti, a bohužel někdy i učitelé setkávají. 

Problematika je studována na případu bitvy u Lipan – tedy bitvy, která bývá historiky často 

hodnocena jako klíčová v perspektivě celých českých národních dějin.  

V úvodní části autorka zkoumá otázku historického vědomí a povědomí, českého 

národního mýtu a českého nacionalismu. V dalších částech práce je potom v jednotlivých 

kapitolách rozdělených podle historických období ukázáno, jak se v kterém období měnil 

obraz lipanské bitvy v odborné historiografii a jak na tyto případné změny reagovali autoři 

učebnic dějepisu, případně populárně naučné literatury. Autorka konstatuje, že učebnice 

dějepisu v minulosti č asto žily vlastním životem a výsledky historické vědy přejímaly jen 

velmi neochotně. Výjimkou je období Protektorátu a komunismu, kdy naopak ideologický 

výklad oficiální historiografie vstupoval do učebnic velmi rychle. Tento výklad ovšem 

samozřejmě jen málo odpovídal skutečným poznatkům o lipanské bitvě. 

Cílem práce je upozornit na to, jak snadné je manipulovat historickými fakty a celým 

národem, pokud se výuka dějepisu namísto na vědeckém základu staví na ideologických 

základech, které mají jen velmi málo společného s historickou skutečností.  

 

Klíčová slova 

historické vědomí, tradice, ideologie, husitské hnutí, bitva u Lipan, učebnice dějepisu, 

populárně naučná literatura  

 



Abstract 

The thesis The Reflection of the Battle of Lipany in Historiography and Textbooks 

focuses on the issue of historical consciousness, subconsciousness and the birth of tradition 

and the role that history taught at schools plays in this process. The author studies how history 

taught at schools reflects research and results of contemporary historians. She shows whether, 

how fast and to which extent the results enter history textbooks, often the only text that pupils, 

students and unfortunately also teachers access. The whole issue is demonstrated on the Battle 

of Lipany – the event often perceived by Czech historians as key for future development of 

the whole nation.  

In the introductory part the author discusses the question of historical consciousnesss 

and subconsciousness, Czech national myth and tradition. In the following chapters she shows 

how in different eras of Czech history the topic of the Battle of Lipany was approached by 

historiographers and how their results entered history textbooks. The author shows that in 

most periods this process was very slow, if any, the only exception being the Protectoral 

period and the period of the communist regime when the ideological line propagated by 

official historiography entered the textbooks very fast. Of course, this ideological 

interpretation was rarely based on reliable facts and only illustrated the danger of 

manipulation with history.  

The goal of the thesis is to point at the dangers of the situation in which school history 

ceases to be an academic discipline and turns into the tool of manipulation of pupils’ and 

students’ thinking and world view 
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historical consciousness, tradition, ideology, the Hussite movement, the Battle of Lipany, 

history textbooks, popular non-fiction literature  
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Historické vědomí 

 
Studium historického vědomí a povědomí a jeho vlivu na současného člověka i celé 

národy je nesporně jednou z klíčových otázek, chceme-li pochopit, co utvořilo „mentalitu“ či 

charakter jednotlivých národů. Hans Gadamer ve svém díle uvedl, že „vznik dějinného 

vědomí je pravděpodobně ta nejvýznamnější z revolucí, jimiž jsme od počátku moderní doby 

ušli.“1 Význam uvědomění si vlastní minulosti tedy staví před vědecko–technický pokrok, 

který zasáhl do lidského života, i před politické změny, jež tak zásadně změnily tvář Evropy. 

Proč je význam dějinného vědomí tak veliký? Odpovědět lze slovy filozofky Jaroslavy 

Peškové, podle níž se historické vědomí projevuje tím, že „člověk má vztah nejen 

k přítomné skutečnosti, […], ale je schopen vracet se k předpokladům své činnosti, hodnotit 

nerealizované a nerealizovatelné možnosti a na základě toho formovat své projekty a cíle.“2 

Dějinné vědomí a povědomí jsou tedy souborem zkušeností, které ovlivňují přítomná i 

budoucí rozhodnutí jednotlivce i celého národa. Neblahá zkušenost z dávné minulosti může 

mít dalekosáhlý vliv na naši budoucnost. Namísto toho, abychom důkladně zvážili všechny 

možnosti, některé automaticky zavrhujeme jen na základě minulé zkušenosti a bráníme se 

tak možná lepším způsobům řešení. Důkladná rozvaha ustupuje někdy iracionálnímu 

rozhodování. Často si nejsme schopni uvědomit, že podmínky jsou již zcela odlišné. 

Kromě významu, který dějinné vědomí má na rozhodování určitého národa 

v kritických chvílích, má velký vliv i na jeho sebechápání a sebepojetí. Od napoleonských 

válek se v Evropě mluví o vzniku moderních národů a s tím i moderního nacionalismu. 

Prvním impulsem k uvědomění si vlastní odlišnosti totiž často byl pobyt cizích vojáků na 

domácím území. Kdyby však zůstalo jen u toho, národní uvědomění by muselo opadat 

s odchodem vojáků z daného teritoria. K vytvoření moderního národa bylo potřeba více. 

Různé národy hledaly zdroje národního uvědomění různě. Zatímco třeba pro Němce byla 

zdrojem nacionalismu vojenská a ekonomická síla, v našem prostředí sehrála důležitější roli 

národní historie. V českém prostředí se historické povědomí mohlo stát složkou národní 

ideologie, protože zde existovala možnost identifikovat podstatné složky současného vývoje 

a snah národní společnosti s některými etapami jejího minulého vývoje. Šlo-li české 

společnosti druhé poloviny devatenáctého století o emancipaci, o významnější roli v rámci 

monarchie i o rovnější (ne-li přímo nadřazený) vztah k Němcům, mohla současný program 

                                                           
1 Gadamer, H.-G.: Problém dějinného vědomí. Praha 1994, str. 7. 
2 Pešková, J.: Role vědomí v dějinách. Praha 1997, str. 26. 
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srovnávat se snahou husitů. Sebevědomí národa může vzrůstat pouze při odkazech na 

dějinné epochy, které jsou vnímány jako období, v nichž národ obzvláště vynikal. Vzniká 

tak pojem „pokroková tradice“, hojně užívaný nejen marxistickými historiografy. Češi se ve 

své moderní historii často hlásí k „pokrokovému“ husitství a mluví o době temna po Bílé 

Hoře. Od druhé poloviny 19. století se ve společnosti hovoří o husitství, jednotě bratrské i 

reformaci a utlačující katolické církvi jako nositelce negativních a protidemokratických 

dějinných tendencí. Přitom po tolerančním patentu Josefa II. se k protestantským vyznáním 

přihlásilo jen méně než dvě procenta obyvatel.3 V interpretacích ovlivněných liberalismem 

se zcela zapomínalo, že rekatolizaci prováděli také Češi. Nenáviděný a zatracovaný Koniáš 

byl přece také Čech! Jenže takovýto výklad byl nežádoucí. A přitom právě zamlčováním 

části pravdy, v tomto případě přínosu katolické církve pro národní kulturní bohatství, vzniká 

tradice. Obdobně jako čeští obrozenci a později třeba marxističtí historiografové vybírali 

z dějin jen to, co se jim skutečně hodilo, historiografové Německé demokratické republiky 

se odmítali přihlásit k společnému dědictví celého německého národa a tvářili se, že se jich 

junkerství nebo světové války netýkají.  

Čím větší je ovšem význam tradice při utváření moderního národa a při jeho 

ovlivňování, tím větší tlak vzniká na historiografii a historiografy. Již Marie Terezie si byla 

vědoma významu, jaký dějiny pro chápání současnosti mají. Jak jinak by bylo možné 

vysvětlit důraz, který byl za vlády Habsburků kladen na společné dějiny, na dějiny 

habsburské říše, nikoli na dějiny jednotlivých národů. V jednotlivých obdobích je však 

patrné, že míra, do jaké byla vědecká historická obec ochotna vyjít vstříc společenské 

objednávce, byla různá. To ostatně ukáže i tato práce. V závislosti na mnoha faktorech, 

jakými mohla být cenzura, tlak vládní strany, ale i společenská atmosféra a poptávka či 

osobní přesvědčení, historici v různých dobách do různé míry upravovali historii, ať už si 

toho byli či nebyli přímo vědomi. Na obranu historiografů je však třeba uvést, že historie, 

která není exaktní vědou, umožňuje několik interpretací stejných vědeckých poznatků. 

Stejné prameny umožňují několik různých interpretací. Historik je často jen interpretem a 

záleží na mnoha faktorech, jaká je jeho dějinná koncepce. Přitom je nemožné posoudit, který 

z mnoha výkladů je ten správný.  Záleží spíše na momentální společenské atmosféře, které 

pojetí bude přijato jako převažující a které zavrženo. Paradoxní je, že vědecká historická 

obec tuto atmosféru spoluvytváří. Jako intelektuální špičky národa mívali historiografové 

                                                           
3 V Čechách se ze dvou a čtvrt miliónu přihlásilo jen kolem čtyřiceti tisíc evangelíků (sedm tisíc augsburského 
a třicet čtyři tisíc helvétského vyznání), na Moravě z milionu a sto šedesáti tisíc obyvatel dvanáct tisíc k 
augsburské víře a dvacet pět tisíc k víře helvétské. Viz Kadlec, J.: Přehled církevních dějin českých. II. díl. 
Litoměřice 1977, str. 89. 
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velký vliv na společnost. Kučera ve své monografii o sporech mezi Masarykem jako 

zastáncem ideového dějepisectví a Pekařem jako zastáncem empirického faktografického 

pozitivismu varoval, že historik by nikdy neměl být politikem. Ví toho příliš, a proto by 

mohl národem snadno manipulovat s pomocí vlastní interpretace historické skutečnosti.4 

Přitom ideové dějepisectví se snadno nechává strhnout k nepřesným hodnocením, 

k vyzdvihování jen určitých aspektů národních dějin, a tak zkresluje celkový obraz. 

Výsledky historické vědy se však k národu většinou nedostávají přímo. Více než 

z ucelených historických monografií známe minulost ze školy, z historických románů a 

filmů, z muzeí a podobně. Miroslav Hroch o této složce historie mluví jako o historickém 

povědomí. Je zřejmé, že čím silněji je v historickém povědomí zastoupeno historické vědomí 

(tedy uvědomělá reflexe a kritická reprodukce minulosti), tím omezenější jsou možnosti 

záměnného nahodilého vytváření tradic a historických mýtů.5 Jinými slovy: čím více přejímá 

popularizovaný a školní dějepis výsledky bádání historické vědy (a je-li zároveň historikům 

dána svoboda a nejsou omezováni ve svých názorech a závěrech), tím hůře se může historií 

manipulovat a zneužívat ji pro prosazení politických či skupinových zájmů. Toto zjištění 

přisuzuje školnímu dějepisu obrovský význam. Dějepis ve školách se neskládá pouze ze 

složky kognitivní, obsahující zjednodušené vědecké poznatky, do kterých má žák 

proniknout, nýbrž obsahuje i složku formativní, výchovnou. Stává se i nástrojem ideového 

ovlivňování a utváření v zájmu převažujících společenských a politických potřeb. 

Společenský tlak na dějepisné osnovy, učitele i učebnice je nesmírný. Už proto, že na rozdíl 

od vědeckých prací musí být školní učebnice schváleny příslušnou institucí (většinou 

Ministerstvem školstvím), která neposuzuje pouze její vědeckou (faktografickou) úroveň, ale 

též její ideologickou vhodnost. Stejně jako Marie Terezie chtěla pomocí dějepisu vychovat 

„nadnárodní“ občany habsburské monarchie, chtěla první republika pomocí dějepisu 

vychovat republikány a vlastence, Němci za Protektorátu potlačit češství a zdůraznit vliv 

německé reformace v českých dějinách a komunisté vychovat marxisticky smýšlejícího 

občana.  

Při zkoumání školního dějepisu jsou pro nás učebnice jedním z hlavních zdrojů 

poznání. Je v nich detailně rozveden záměr Rámcového vzdělávacího programu, osnov a 

učebních plánů. Při absenci pamětníků dávných období se detaily o školním dějepise 

dozvídáme převážně z učebnic. Lze v nich vystopovat, které výsledky historického bádání se 

stávaly dějepisným učivem, v jakých souvislostech a jakým způsobem byly pojímány a 

                                                           
4 Kučera, M.: Pekař proti Masarykovi. (Historik a politika). Praha 1995. 
5 Hroch, M.: Úvod. In.: Acta Unversitatis Carolinae. Philosophica et historica sv.5, r. 1985, str. 7. 
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hodnoceny, jak dlouho v učebnicích přetrvávaly v nezměněné podobě a kdy a jak byly 

přehodnocovány. Je možné srovnat výklad a hodnocení dějin v učebnicích různých stupňů a 

zaměření škol. Z toho potom můžeme vyvozovat závěry, které dějinné momenty a v jaké 

podobě mohly utkvít v povědomí a vědomí českého obyvatelstva a spoluvytvářet s dalšími 

vlivy historické povědomí.6 Je ovšem třeba si uvědomit, že učebnice nebyly a nejsou 

jediným nástrojem, který historické povědomí formuje. V 19. století sehrála velkou roli i 

osobnost učitelů samých, kteří se mnohdy řadili mezi obrozence, a dá se očekávat, že se při 

výkladu nedrželi striktně výkladu a interpretace v učebnicích. Navíc středoškolští profesoři 

dějepisu studovali na pražské univerzitě a byli vedeni skutečnými špičkami  oboru. Vzdělání 

učitelů obecných a měšťanských škol probíhalo od šedesátých let 19. století na učitelských 

ústavech. Proto je velice důležité dopodrobna prostudovat učebnice pro učitelské ústavy, jež 

mohly mít velkou formativní roli na učitelovu interpretaci celých dějin. Učebnice pro 

učitelské ústavy mohly zprostředkovaně ovlivňovat celé řady obyvatel. V druhé polovině 20. 

století je zase třeba brát v úvahu, že kromě učebnic a školního dějepisu sehrála významnou 

roli při formování historického povědomí média. Vzhledem k možnostem této práce ovšem 

nebude možné prezentaci lipanské bitvy v médiích, filmu i jiném umění analyzovat. 

Tématem této práce je reflexe lipanské bitvy v historiografii a českých učebnicích. 

Proč jsem zvolila právě bitvu u Lipan? Je nesporné, že jednou z klíčových epoch, které se 

stávaly předmětem interpretací a zdrojem vytváření tradice, je právě husitství. Toto období 

bylo chápáno jako jeden z vrcholů celé české historie. Z hlediska českého národa je 

obdobím, kdy o Čechách mluvil celý soudobý svět (tedy křesťanská Evropa). Zároveň je i 

obdobím velké vojenské moci země, obdobím rozkvětu českého jazyka, obdobím, v němž se 

dovršilo počeštění měst. Z hlediska třídního může být interpretováno jako boj prostého lidu 

(či vykořisťovaných tříd v pojetí marxistických historiografů) proti feudálnímu útlaku. 

Z hlediska náboženského může být vnímáno jako boj proti katolické církvi, která byla u 

národně a liberálně smýšlejících českých intelektuálů v nemilosti. Přitom vývoj husitské 

tradice u nás je dokladem toho, jak lze využívat historie k výchově národa. Detailně o tom 

hovoří Jiří Rak.7 Zde shrneme pouze jeho základní myšlenky. Husitskou tradici bylo v 19. 

století nutno vytvořit téměř od nuly. Před počátkem národního obrození totiž byla téměř 

mrtvá. Od Bílé hory uplynulo více než sto padesát let, v nichž na českém území proběhla 

úspěšná rekatolizace. Navíc osvícenství pohlíželo na náboženské války s despektem, jako na 

něco neracionálního a temného. Pokud se dochovala nějaká tradice, pak to byl odkaz Jana 

                                                           
6 Kovaříková, J.: Učebnice dějepisu jako nástroj formování českého historického povědomí ve 2. polovině 19. 
století. In.: AUC, Phil et Hist sv. 5, r. 1985, str. 73. 
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Husa, nikoli husitství a válek. K oživení husitské tradice paradoxně přispěli sami 

Habsburkové. V době napoleonských válek měly, alespoň z hlediska habsburského režimu, 

reminiscence na udatnost českých bojovníků za husitství motivovat Čechy k zapálenějšímu 

boji. Za erární peníze se tisklo velké množství propagačních materiálů. Propagace se však 

brzy obrátila proti vládnoucím kruhům, když se husitství stalo symbolem pro část nově se 

vytvářející vlastenecké společnosti. V této chvíli však již nešlo o Husa a jeho náboženské 

teze. Do popředí se dostávají husitské války samé. V české společnosti druhé poloviny 19. 

století se v nově vznikající tradici stává hrdinou Jan Žižka z Trocnova jako úspěšný a zdatný 

bojovník ztělesňující národního hrdinu, nikoli reformátor Jan Hus. Bitva u Lipan tak nabývá 

obrovského významu, protože v ní byla poražena vojenská síla národa. Po roce 1860 začíná 

být v duchu Palackého demokratismu, ovšem v přizpůsobeném, schematickém a 

zjednodušeném vnímání českých dějin, lipanská bitva chápána jako národní tragédie, 

v jejímž důsledku nakonec došlo k porážce českého národa na Bílé hoře a následně přišla 

doba temna.  

V 19. století měly historické výklady značný vliv na soudobý život, protože se česká 

společnost této doby, tedy doby, která vlastně utvářela náš myšlenkový svět, snažila 

překonávat svoji ekonomickou a kulturní zaostalost i neúplnou sociální skladbu především 

zdůrazněnou historizující orientací při výkladu současného světa a problémů. Nešlo však již 

o historii vědeckou, ale mnohdy o účelově vytvořené tradice a mýty (o holubičí slovanské 

povaze, národě chaloupkářů, protikatolickém ladění a podobně). Politické postoje se 

zdůvodňovaly historicky. Filozofie, která k nám přišla z Německa, byla přijímána s velkou 

nedůvěrou. Proto chyběl hlubší rozbor skutečného stavu věcí. Za takovýchto podmínek se 

vyvíjela silná husitská tradice, která se postupně v druhé polovině 19. století 

osamostatňovala od vědy samé. Zatímco odborná historiografie v poslední třetině 19. století 

opouští romantické pojetí a postupně se rozvíjí na základech filozofického pozitivismu, 

národní historické vědomí ji odmítá brát na vědomí. Husitská tradice začíná žít vlastním 

životem. Nezávisle na nových poznatcích a nových hodnoceních (ovšem hodnocení se i 

v historické vědě u takto citlivého tématu měnila jen velmi pozvolna) stojí převládající 

výklady na straně táborských a sirotčích radikálů a považují bitvu u Lipan za nezměrnou 

tragédii. V důsledku živé husitské tradice, k níž se hlásili politici téměř všech politických 

proudů první republiky, mohli komunisté ospravedlnit svůj převrat v roce 1948. Zdeněk 

Nejedlý argumentoval, že vlastně celé české dějiny spějí ke svému socialistickému 

                                                                                                                                                                                   
7 Rak, J.: Bývali Čechové. Praha 1994, str. 4-5, 30-33. 
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vyvrcholení. Komunisté se stali pokračovateli „božích bojovníků.“8 Klement Gottwald 

v únoru 1948 mohl směle prohlásit, že se snaží zabránit novým Lipanům. Chybělo-li ve 

společnosti hlubší pochopení skutečného dění v období před, v průběhu a po lipanské bitvě, 

mohl tento argument znamenat pro národ jen jedno – určitá politická síla se nás snaží 

uchránit před největší národní tragédií. 

Jak bylo řečeno výše, historické povědomí nevytváří jen školní dějepis. Velký vliv 

má též beletrie, novináři i politici. Úkolem této práce je na základě srovnávací studie 

učebnic i vědecké historiografie posoudit, do jaké míry učebnice prezentovaly reflektovanou 

historickou skutečnost, do jaké míry přejímaly nové poznatky a nová hodnocení, či s jakým 

zpožděním je akceptovaly, a do jaké míry se podílely na vytváření zkresleného či účelového 

obrazu husitství. Bude též velmi zajímavé v této práci prozkoumat, do jaké míry se dnešní 

autoři učebnic oproti kolegům z dřívější doby zlepšili. Budují i dnes tradici, nebo prezentují 

aktuální výsledky vědy? Poučil se již konečně český národ, že přítomnost je důležitější než 

minulá příkoří? 

                                                           
8 Tato argumentace jen potvrzuje, že husitská tradice již byla zcela prostá náboženské podstaty. V této době ji 
již nikdo nechápal jako boj za boží pravdu, spíše jako boj statečného českého národa proti všem. Komunisté se 
paradoxně hlásí k bojovníkům za náboženskou spravedlnost. 
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Současné vědecké rekonstrukce a interpretace lipanské bitvy 

 

Mezníkem v dějinách husitských válek, od kterého lze sledovat vývoj směřující k 

bitvě u Lipan, je vyhnání křižáků od Domažlic 14. srpna 1431. Basilejský koncil a 

především jeho předseda, účastník bitvy kardinál Cesarini, ztratili poslední naděje, že by 

bylo možné porazit husitské „kacíře“ vojenskou silou. Koncil, který od 23. července 1431 

zasedal v Basileji, měl pomoci Cesarinimu s tím, co se mu u Domažlic nepodařilo s 

křižáckým vojskem. Situace byla Cesarinimu příznivě nakloněna. Současně s husitstvím 

totiž v samotné církvi uzrával názor, že bude třeba církev reformovat. Spor, který v té době 

probíhal mezi koncilem a papežem Evženem IV., dodával jednání s husity na významu, 

neboť případné úspěšné vyřešení husitské otázky by bylo trumfem v rukou koncilu. 

Výsledkem změny postoje koncilu k řešení husitské otázky byl list z 15. října 1431, který 

zval husity k přímému rokování do Basileje. 

Husitští předáci, kteří si byli dobře vědomi Husova osudu na kostnickém koncilu, 

odmítali odjet do Basileje bez záruk bezpečí na cestu i pobyt a bez jistoty, že nepůjde o 

soudní proces, kdy koncil rozhodne o jejich dalším osudu. Jednání v Basileji tedy 

předcházely předběžné rozhovory v Chebu v květnu 14329, na kterých byla dohodnuta 

nejenom bezpečná cesta husitského poselstva na jednání, ale i (a to je mnohem významnější) 

zásada, že ve sporu s husity nebude rozhodovat koncil (jako zástupce Ducha svatého), ale 

zákon boží (tedy Písmo svaté). Tzv. Chebský soudce je někdy považován za největší zisk 

husitské revoluce, neboť koncil musel ustoupit ze svých dogmatických pozic a uznat 

individuální výklad Bible. Čeští zástupci tedy podle Chebského soudce neměli být koncilem 

souzeni, ale vyslyšeni. Husitští předáci přitom doufali, že přesvědčí koncil o své pravdě, 

koncil doufal, že se mu podaří vrátit husity zpět do lůna církve, aniž by jim musel významně 

ustoupit. 

První jednání koncilu s husitským poselstvem v Basileji začalo v zimě 1433. České 

poselstvo bylo oslabeno nepřítomností zástupců vysoké šlechty, takže nereprezentovalo 

zájmy celých kališnických Čech.  Jednání s koncilem probíhalo na základě čtyř pražských 

artikulů. Obrany přijímání z kalicha se ujal Jan Rokycana, požadavku stíhání veřejných 

hříchů Mikuláš Biskupec, o právu na svobodné kázání husitských kněží diskutoval Oldřich 

ze Znojma a o chudobě kněžstva Petr Payne. Jednání nepřineslo žádné výsledky. Přestože 

                                                           
9 Jednání v Chebu probíhala od 9. do 18. května. Na české straně se jednání účastnili mj. Jan Rokycana, 
Prokop Holý, Mikuláš z Pelhřimova a Petr Payne. Velmi podrobný popis jednání v Chebu lze najít např. u 
F.M. Bartoše, Husitská revoluce II. Praha 1966, str. 109-114. Viz také sborník Soudce smluvený v Chebu. 
Praha – Cheb 1984. 
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nedošlo k žádné dohodě, jednání ale přerušena nebyla. V zájmu obou stran bylo 

v rozhovorech pokračovat. Basilejský koncil vyslal poselstvo do Prahy na jednání sněmu, 

který probíhal od června do července 1433 v Praze. Poslové, kteří přijeli na sněm bez 

potřebných pravomocí k jakýmkoli změnám toho, co se koncil rozhodl nabídnout, využili 

času spíše k prozkoumání vnitropolitické situace a rychle se zorientovali mezi jednotlivými 

husitskými bloky. Jádrem sporu mezi husity a legáty byla otázka závaznosti přijímání pod 

obojí. Zatímco koncil byl ochoten povolit přijímání pod obojí pouze dospělým jedincům, 

kteří se k tomu přihlásí, čeští husité požadovali, aby bylo přijímání pod obojí závazné pro 

všechny obyvatele Království českého a Markrabství moravského. Tento ne příliš 

demokratický či tolerantní požadavek vycházel z přesvědčení husitů, že dvojí víra v zemi by 

vedla k soustavným válkám a sporům uvnitř země. Poté, co sněm zjistil, že jednáním v této 

otázce nic nezmůže, rozhodl se vyřešit otázku dvojí víry v zemi vojensky. Poslední oporou 

katolictví v zemi kromě panství Oldřicha z Rožmberka a některých severočeských i 

západočeských oblastí zůstaly už jen Plzeň a České Budějovice. Pád pevnostního města 

Plzně by znamenal pád katolictví v Čechách vůbec. Sněm přijal společné usnesení o 

obležení Plzně, k němuž bylo přikročeno 14. července, tedy okamžitě poté, co basilejští 

poslové opustili půdu českého království. 

Problémem obléhání Plzně bylo, že v době přijetí rozhodnutí bylo k dispozici pouze 

polní vojsko táborské pod velením Jana Parduse z Hrádku a vojsko tzv. táborské domácí 

obce. V následujících dnech přibyly hotovosti z Domažlic, Klatov, Stříbra, Žatce a Loun. 

Kontingenty obou pražských měst přitáhly až na konci srpna a sirotčí vojsko pod velením 

Jana Čapka ze Sán, toho času v žoldu polského krále, až v polovině října. V létě roku 1433 

tedy nebyla před Plzní dostatečná síla k jejímu dobytí. Tehdejší vojenská technika nebyla 

dostatečně účinná. Kamenné koule střílené z dálky zhruba 0,5 km mohly v plzeňských 

hradbách působit jen velmi malé škody. Proto bylo přijato rozhodnutí Plzeň uzavřít a 

vyhladovět. To však přineslo problém zásobování a kázně uvnitř vojska. 

V obležení Plzně lze spatřovat začátek konce polních vojsk. F. M. Bartoš jako první 

upozornil na obrovskou chybu, kterou obležení Plzně bylo10. Země, ekonomicky postižena 

embargem sousedních zemí a opakovanou neúrodou ve třicátých letech, mohla jen těžko 

dlouhodobě vyživovat ohromné vojsko, jenž se před Plzní sešlo. Podle Petra Čorneje11 bylo 

v zimních měsících roku 1434 potřeba jen pro zhruba tisíc přítomných koní asi 6400 

kilogramů sena denně. A to bylo třeba uživit ještě zhruba třináct tisíc obléhajících vojáků. 

                                                           
10 Viz Bartoš, F.M.: Prokop Veliký. Praha 1934; Týž, Husitská revoluce II, Praha 1966, str. 165. 
11 Čornej, P.: Lipany ve svědectví pramenů. In: Husitský Tábor 8, 1985, str. 155-183. 
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Zatímco se Plzeňským, včas varovaným z různých stran, podařilo předčasně sklidit obilí z 

okolí a dosušit je přímo ve městě, husitská vojska musela kromě zásobovacích výprav 

sáhnout přímo k rekvizicím mezi selským lidem. To vedlo k tomu, že polní vojska začala 

upadat v nenávist. Nejeden člověk si jistě postesknul po starých dobrých časech před 

revolucí. Pokus zásobit vojska u Plzně výpravou do zahraničí také selhal. Oddíl zhruba 500 

jezdců a 1400 pěších vedený Janem Pardusem a Janem Řitkou z Bezdědic (domažlickým 

hejtmanem) sice úspěšně vtrhl do Bavor a získal velkou kořist, 21. září však byl u vsi 

Hiltersriedu přepaden hornofalckými rytíři i sedláky pod velením českého katolického 

šlechtice Hynka Pfluga z Rabštejna, který překvapil vracející se výpravu a ta se nestačila 

zavřít do vozů. Pro husity střetnutí skončilo katastrofou, z výpravy se vrátilo jen asi 300 

mužů, navíc samozřejmě bez zásob.  

To vyvolalo před Plzní bouři. Došlo k incidentu, při kterém byl Prokop zraněn a 

spolu s Janem Pardusem, jenž byl zbaven funkce polního hejtmana, eskortován před Prahu. 

K incidentu došlo i pod vlivem toho, že v předešlých patnácti letech se z mnoha vojáků stali 

profesionálové, kteří si jen těžko dovedli představit v případě uzavření míru návrat do 

civilního života. Takové pocity rozdmýchával svými ohnivými kázáními i kněz Prokůpek, 

který varoval, že po návratu domů bude vojáky čekat šibenice. Jednání s basilejským 

koncilem ani možnost, že by byl po tolika letech uzavřen mír, nebylo proto vojákům před 

Plzní po chuti a z tohoto pohledu považovali Prokopa Holého i některé další politiky za 

zrádce. Prokopův odchod však byl pro polní vojska velkou ztrátou, neexistoval mezi nimi 

další politik srovnatelného formátu. Jak poznamenal F. M. Bartoš: „V jednom z 

nejkritičtějších jejích okamžiků pozbyl takto rozhodujícího vlivu muž, jenž snad jediný byl s 

to, aby provedl bratrstvo i husitství vůbec bez úrazu těžkou krizí přechodu z války na mír.“12 

Zatímco polní vojska marně obléhala Plzeň, sešel se v Praze na svatého Martina 

sněm, na který byli opět pozváni basilejští poslové. Tento sněm probíhal za hladomoru, 

drahoty a epidemie tyfu. Není proto divu, že touha uzavřít mír soustavně vzrůstala. Sám 

Prokop Holý byl na sněmu ochotný se s koncilem dohodnout. Na tomto sněmu byla 30. 

listopadu schválena rukoudáním husitských kněží tzv. pražská kompaktáta, která byla 

formulována na  bázi artikulů, ovšem omezovala podávání pod obojí pouze na dospělé 

jedince, kteří se k tomu přihlásí, a poněkud redukovala i další tři artikuly. Souhlas kněží ale 

ještě neznamenal schválení  kompaktát, jak basilejští poslové původně předpokládali. Byl 

třeba ještě souhlas sněmu. Toho se basilejským poslům nedostalo i proto, že nebylo 

jednoznačně stanoveno, jak bude církev posuzovat zábory církevního majetku. Hlavním 
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požadavkem i nadále zůstávalo, aby každý obyvatel Království českého a Markrabství 

moravského musel závazně přijímat pod obojí. Biskup Filibert ultimativně vymezil, že buď 

sněm do 15. ledna přijme kompaktáta v původní podobě, nebo rozhovory skončí. Poslové 

naznačovali, že další poselstvo do Basileje ztrácí význam, přesto byl do Basileje vyslán 

Martin Lupáč, který byl v únoru vyslyšen a odmítnut. Toto odmítnutí sehrálo velkou roli ve 

vývoji k vytvoření koalice mezi umírněnými husity a katolickou šlechtou na jaře 1434. 

Ukázalo se, že dosavadní politika nátlaku na koncil selhala a jedinou možností k uzavření 

smíru je vypořádat se s radikály, konečně se usmířit s koncilem a uzavřít mír. 

 Pobyt poslů v Praze rozhodně přinesl své ovoce i v dalším ohledu. Poslům se 

podařilo dokončit diplomatickou práci, kterou započali už v červnu. Apelovali na stavovské 

cítění šlechty, která po pádu Zikmunda Korybutoviče ztratila moc v zemi. Podařilo se jim 

pro kompaktáta získat  vlivného Menharta z Hradce, pražské univerzitní mistry v čele s 

Janem Příbramem a v Chebu ještě Přibíka z Klenového, šlechtického spojence táborského 

svazu.  

 Co se politických záležitostí týče, projevovala se na sněmu čím dál tím větší touha po 

míru a pořádku v zemi. Byla zvolena dvanáctičlenná vláda v čele s Alešem Vřešťovským, 

jedním ze zakladatelů orebitského svazu. Aleš Vřešťovský byl zemským správcem zvolen i 

zástupci sirotčího a táborského svazu. Ti proto byli povinni poslouchat jeho nařízením. 

Alešovi byla svěřena rozsáhlá pravomoc13 a vliv hejtmanů polních vojsk i husitských kněží 

byl značně omezen. To byl rozhodný krok směrem k míru. 

 Od chvíle, kdy do Basileje přišla zpráva o neúspěšnosti jednání v Praze, koncil 

rozhodně nezahálel. Pověřil jednoho z poslů, Jana Palomara, aby se vrátil do blízkosti 

českých hranic, tentokrát však ne k jednání na sněmech ani v čele křižácké výpravy cizích 

vojáků, ale s penězi, s jejichž pomocí měl získat pro spolupráci české katolíky i umírněné 

kališníky. Zkušenost jednoznačně napovídala, že mají-li být polní vojska poražena, pak 

jenom bývalými spolubojovníky znalými husitské taktiky. Druhým úkolem Palomarovým 

bylo zajistit Plzeň, jedinou velkou oporu politiky basilejského koncilu v Čechách. V březnu 

1434 se Palomar sešel s některými katolickými i kališnickými pány v bavorském městě 

Cham (Kouba). Za peníze páni přislíbili pomoc a Přibík z Klenové se zavázal zásobit Plzeň, 

což 5. května úspěšně vykonal14. Palomar pak pokračoval v jednání s Oldřichem z 

                                                                                                                                                                                   
12 Bartoš, F.M.: Husitská revoluce II. Praha 1966. str. 154 
13 Jeho právem a povinností bylo hájit čtyři artikuly, bránit nepravostem v zemi, soudit, jmenovat soudce v 
krajích, svolávat zemskou hotovost proti zemským škůdcům, svolávat sněmy, uzavírat příměří a smlouvy, razit 
mince a starat se o bezpečnost a silnicích.  
14 Čeští historiografové dlouho spekulovali o tom, že Plzeň byla zásobena dvakrát, poprvé už 30. března  
(Palacký) nebo do šesti týdnů po schůzce v Chamu (Bartoš), ovšem už Tomek o prvním zásobení Plzně mlčí. 
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Rožmberka, který přislíbil pomoc  za předpokladu, že mu ji koncil zaplatí. Pomoc přislíbil i 

moravský markrabě, Zikmundův zeť Albrecht. Jeho pomoc nakonec nebyla vůbec potřeba.  

 Někdy koncem března či počátkem dubna se někde ve východní části našeho území 

sešli husitští šlechtici. Z tohoto jednání se nedochovaly žádné zprávy. Víme jen, že jeho 

závěry byly zlistiněny a zpečetěny. K jednání ovšem určitě došlo, protože 9. dubna o něm 

byl informován císař Zikmund. Jasné je, že bylo dohodnuto shromáždit vojsko na Kačině 

nedaleko Kutné Hory. Polní vojska byla vyzvána Alešem Vřešťovským, který stanul 

oficiálně v čele šlechtické aliance, aby se rozešla. Všem bojovníkům byla slíbena amnestie. 

Polní vojska, fanatizovaná knězem Prokůpkem a dalšími radikály, tuto výzvu odmítla. Tak 

získal Aleš Vřešťovský právo zakročit v čele zemské hotovosti proti polním vojskům jako 

zemským škůdcům. Jednání kališnické šlechty bylo určitě koordinováno i s jednáním šlechty 

katolické. Oldřich z Rožmberka uvedl do pohotovosti všechny své klienty i posádky. Sám 

zůstal stranou. Vojenské záležitosti svěřil zvíkovskému purkrabímu Mikulášovi 

Krchlebcovi. Místo koncentrace vojsk na Kačině bylo zvoleno velice takticky, protože do 

poslední chvíle nebylo jasné, kam vojsko udeří. Od Kutné Hory mohlo vytáhnout na Plzeň a 

utkat se přímo před ní s radikály, nebo zaútočit na Tábor či Hradec Králové. Diviš Bořek z 

Miletínka, zkušený husitský válečník, kterému bylo svěřeno velení nad koaličním vojskem, 

ale věděl, že nejdůležitější je získat Prahu.  

 Zároveň s přípravami umírněných husitů začal jednat s polními vojsky císař 

Zikmund. Vyslal českého šlechtice Habarta z Adlar do ležení před Plzeň, aby dohodl jednání 

císaře s husitskými hejtmany v Norimberku. Tento čin je již od Palackého hodnocen jako 

taktika dvou želízek v ohni. Zatímco Zikmund vybízel katolické pány (Oldřich z 

Rožmberka), aby pokračovali ve vojenských přípravách, odváděl pozornost husitských 

hejtmanů od nebezpečí a nabízel jim mír15. K jednání v Norimberku nakonec nedošlo kvůli 

stále se vyhrocující situaci v Čechách. 

 Diviš Bořek z Miletínka si uvědomoval, jak je důležité nejprve dobýt Prahu. Do ruky 

mu nahrávala stále se vyostřující situace mezi Novým a Starým Městem pražským. Zatímco 

Staré Město, duchovně vedené Janem Rokycanou, bylo spíše zastáncem dohody s koncilem 

                                                                                                                                                                                   
Údaj o prvním zásobování Plzně lze nalézt u Bartoška z Drahonic, je však nepravděpodobné, že by obě polní 
vojska v napjaté atmosféře dubna a počátku května 1434 zůstávala v pasivitě před zásobenou Plzní. Proto se 
zdají správná dvě vysvětlení: buď Bartošek zásobení Plzně mylně datoval (Šmahel), nebo byla dodávka do 
Plzně tak malá, že mohla vystačit jen na několik málo dnů. I pak by ale bylo divné, že by se polní vojska 
nepoučila a dovolila Přibíkovi provést totéž o měsíc později. 
15 Tento názor zastávali snad všichni historici až do 80. let (mj. Tomek, Toman, Urbánek), kdy Petr Čornej 
vyslovil tezi, že Zikmund skutečně s husity jednat chtěl, protože hodlal získat polní vojska pro boj proti 
Turkům. Byl by tak vyřešen problém, co s bojovníky polních vojsk v míru. Pro tuto domněnku mluví to, že 
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a nakloněno připojit se k alianci, Nové Město vedené radikálním knězem, Želivského 

nástupcem, Jakubem Vlkem bylo fakticky součástí sirotčího svazu. Nové Město, které 

obemykalo Staré Město ze tří stran, se cítilo málo chráněné proti staroměstským hradbám a 

jeho obyvatelé proto začali narychlo budovat dřevěné opevnění s dřevěnými baštami. 

Zároveň zabrali Horskou a Poříčskou bránu, které tvořily součást novoměstského opevnění, 

ale podle výnosu z roku 1429 patřily Staroměstským. Staré Město, které Novoměstští odřízli 

od zásobovacích cest (kromě brodu od dnešního Klárova), neváhalo vyslat své posly na 

Kačinu, přidat se k alianci a požádat Aleše Vřešťovského o pomoc. Husitská levice se 

dostala do svízelné situace. Stále se vyhrocující situace v Praze a žádost staroměstských 

o pomoc od panských vojsk z Kačiny hrozily ozbrojeným konfliktem. Ačkoliv zemský 

správce Aleš Vřešťovský nechal programově šířit domněnku, že panské vojsko chce 

zasáhnout až u Plzně, kde by se svedla rozhodující bitva, vůdci radikálů si nesporně 

uvědomovali možná rizika. Byli však postaveni před velice těžké rozhodnutí. Mají opustit 

Plzeň, která je téměř před kapitulací? Proto byli do Nového Města vysláni jen někteří 

hejtmani (Jan Čapek ze Sán, Mikuláš z Padařova, Ondřej Keřský) i kněží (Ambrož), aby 

řídili jeho obranu. O tom, že si radikální strana uvědomovala vážnost situace,  svědčí i návrat 

Prokopa Holého do původní funkce. Ovšem takováto pomoc Novému Městu byla naprosto 

nedostatečná. Právě proto, že Nové Město obepínalo Staré Město ze tří stran, bylo by na 

jeho obranu potřeba celé vojsko. Několik hejtmanů nemohlo situaci zachránit. Vojska 

kališnických pánů o síle zhruba šesti až deseti tisíc mužů přitáhla do Prahy 5. května. 

Vyzvala Novoměstské, aby přistoupili k alianci. Když to odmítli, došlo k rychlému útoku a 

Nové Město bez velkého odporu podlehlo. Ztráty byly minimální (asi 16-20 mrtvých). 

Jediný odpor kladli obránci novoměstské radnice, ale i oni se poměrně brzy vzdali. Po boji 

nenásledovalo velké rabování a pálení, pouze v domě Jana Čapka ze Sán byla zabavena 

pokladna sirotčího svazu. Nové Město ztratilo svá privilegia a bylo podřízeno Starému 

Městu, které jmenovalo novoměstské konšely. Zároveň byla v noci z 5. na 6. května 

Přibíkem z Klenové16 zásobena Plzeň 700 strychy obilí, čímž by se obléhání prodloužilo až 

do června. Časová koordinace obou akcí (dobytí Nového Města a zásobení Plzně) svědčí o 

předem promyšlené taktice. Aleš Vřešťovský evidentně nechtěl u Plzně zasáhnout vojensky. 

Ovládnutí Prahy pro něj bylo strategicky mnohem důležitější. Současné zásobení Plzně a 

dobytí Nového Města bylo pro husitskou levici skutečnou pohromou. Setrvání polních vojsk 

                                                                                                                                                                                   
táborští bojovníci, kteří vyvázli z bitvy u Lipan bez velkých ztrát, se skutečně účastnili bojů proti Turkům r. 
1437. 
16 S pomocí Zdeňka Drštky, Hynka Krušiny ze Švamberka, Buška Calty z Rabštejna, Hrdoně z Dubaň a 
Zbyňka z Kocova. 
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před Plzní namísto rychlé pomoci Praze znamenalo, že radikální strana ztratila iniciativu. Po 

převratu v Praze mohla již jen dohánět náskok aliance. 

 Během jednoho dne se tak radikálně změnila situace. Prokop ještě 6. května napsal 

list Prokůpkovi před Plzeň a odjel sbírat vojsko do Tábora. Přestože byl tento list zachycen 

muži Oldřicha z Rožmberka (zachoval se v rožmberském archivu), zpráva o dobytí Prahy 

před Plzeň došla a okamžitě bylo rozhodnuto opustit ležení před Plzní. Staroměstští, kteří se 

nerozprchli, byli zajati a 9. května ráno bylo ležení nakvap opuštěno.  Ze záměru táhnout 

přímo na Prahu hejtmani upustili. Táborské a sirotčí vojsko se rozešlo sbírat posily do 

jižních a východních Čech. Obě vojska se znovu spojila až 17. května u Jirn a Krče před 

Prahou. Pokud však hejtmani doufali, že se jim podaří vylákat Diviše Bořka k otevřenému 

střetu tím, že budou plenit okolí Prahy a bránit zásobování, nebo že na Novém Městě dojde k 

převratu a někdo jim otevře brány, mýlili se. Vojsko aliance bylo rozhodnuto počkat na 

posily  Oldřicha z Rožmberka a plzeňského landfrýdu, které se blížily ku Praze. Nedostatek 

zásob a blížící se posily pak donutily polní vojska odtáhnout na východ ke Kolínu, do části 

země, která nebyla tolik postižena rekvizicemi. 

 Zatím se všechny tři složky koaličního vojska 25. května sešly u Záběhlic a vytáhly 

na východ za polními vojsky. Dne 27. května zaútočil spíš na oko Diviš Bořek na Český 

Brod, sirotčí město, jehož obranu řídil hejtman Jan Čert. Nešlo o to město dobýt, ale donutit 

polní vojska ke konfrontaci. To se také podařilo. Polní vojska vytáhla 28. května od Kouřimi 

a zaujala výhodnou pozici na svahu hory Lipské nedaleko od Lipan. Vojska aliance dorazila 

na místo až poté a zastavila v rovině nedaleko vsi Hřibů17. Od 28. května potom probíhalo 

jednání mezi znepřátelenými stranami. Zdá se, že iniciativa vzešla od umírněných kališníků, 

kteří se obávali, že v případě jakéhokoli výsledku bitvy utrpí husitský program. Stanoviska 

znepřátelených stran v tom okamžiku však již byla natolik vzdálená, že pokus o dohodu 

selhal. Přestože na straně radikálů zazněly hlasy pro dohodu (asi Prokop Holý a Bedřich ze 

Strážnice, který dokonce kvůli svému umírněnému stanovisku asi se třemi sty jezdci  bojiště 

opustil), většina vojáků polních vojsk považovala tuto bitvu za boj o holou existenci. Jak již 

bylo řečeno, obávali se ztráty živobytí. Dne 30. května tak jednání skončilo neúspěchem a 

polní vojska zahájila palbu. 

 Před Lipany nastala patová situace. Stály proti sobě dvě vozové hradby, tedy útvary 

určené pro defenzívu, nikoli útok. Vojsko aliance mělo sice slabou početní převahu a 

mnohem silnější jízdu, ale polní vojska zaujala mnohem výhodnější postavení. Ve dvou 

                                                           
17 Ovšem ne v dostřelu polních vojsk, jak historici až do Petra Čorneje uváděli. Není logické, aby  vojska 
aliance dobrovolně tvořila terč střelby radikálů.  
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dnech před bitvou byla vozová hradba radikálů obehnána příkopy a stala se z ní nedobytná 

pevnost. Vojsko aliance však hnal čas. Udržování vojska bylo velmi nákladné a každý den se 

řádně prodražil. Bylo třeba přijít s nějakým plánem. Toho se ujal velitel vojska aliance Diviš 

Bořek z Miletínka, který vymyslel lest. Část koaličního vojska bude předstírat útok a útěk, 

vyláká radikály z ochrany vozové hradby a potom je napadne. Zároveň jízda, schovaná v 

terénu, napadne vozovou hradbu zezadu a vnikne do vozů. Jak Bořek vymyslel, tak se také 

stalo. Přestože co historiograf, to jiný názor na přesný sled jednotlivých akcí, na to, kdo 

útočil, zda ve vozech či bez, zda šlo o útěk nebo ústup, výsledek byl jednoznačný. 

Radikálové vylákaní z vozové hradby se stali snadným  soustem pro dobře zorganizovaný 

protiútok vojáků aliance. Většině radikálů se podařilo vrátit zpět do vozové hradby, ovšem 

společně s nimi tam pronikli i vojáci aliance. To, co následovalo, je většinou popisováno 

spíš jako zabíjení než boj. Radikálové, chyceni do pasti, neměli šanci. V té chvíli se z bojiště 

probili Jan Čapek ze Sán s jízdou a Ondřej Keřský, kteří se zachránili útěkem na Kolín. 

Bitva, která začala okolo čtvrté hodiny odpoledne, skončila již kolem osmé, kdy se vzdaly 

poslední hloučky radikálů. Na straně koalice bylo zhruba dvě stě padlých, na straně radikálů 

asi třináct set.18 Sirotčí vojsko bylo zdecimováno. Táborské, přestože utržilo těžký úder, 

nikoli.  Přítomní umírnění kališníci projevili ohleduplnost. Propuštěni byli všichni zajatí 

sedláci. Horší osud potkal některé zkušené bojovníky, kteří se snad pod záminkou, že budou 

najati na boj proti Turkům, nechali nalákat do stodol, které byly zapáleny a asi sedm set jich 

uhořelo.19 

 Vojsko aliance hned nazítří vytáhlo na Kolín, kam se uchýlili Jan Čapek a Ondřej 

Keřský, ale po dvoudenním neúspěšném obléhání bylo uzavřeno příměří. Keřský i Čapek 

slíbili zúčastnit se červnového sněmu a podřídit se jeho rozhodnutí. Koaliční vojsko bylo 

rozpuštěno, jen vojsko plzeňského landfrýdu vytáhlo ke Kostomlatům, hradu obléhanému 

Jakoubkem z Vřesovic.20 Jakoubek z Vřesovic se málem nechal oklamat podobnou lstí jako 

radikálové u Lipan, ale stihl se včas vrátit do vozů.21 

 Hodnocení bitvy u Lipan, jejího významu a jejího dopadu na český národ není 

snadné a v průběhu minulého i tohoto století se měnilo jen zvolna. Dlouho v hodnocení 

převládaly sympatie k radikální straně a nářky nad úmrtím tolika výtečných mužů českého 

národa. Palacký viděl u Lipan prohru demokracie, která musela ustoupit šlechtické nadvládě, 

                                                           
18 Počet 13 000, uváděný mnoha historiky, pochází z norimberské zprávy. Už Hugo Toman upozornil, že číslo 
vzniklo zdesetinásobením původního údaje. (Toman, H.:  O bitvě u Lipan. In: Osvěta 10/1890.) 
19 Údaj o tom, že ve stodolách uhořely tisíce bojovníků, pochází od Starého kolegiáta pražského a 
hodnověrnost tohoto údaje zpochybnil už Palacký. 
20 Jeho nepřítomnost u Lipan mu byla vytýkána většinou historiků. 
21 Viz Urbánek, R.: Lipany a konec polních vojsk. Praha 1934. 
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jiní hořekovali nad koncem nejslavnější vojenské epochy české historie. Dále historici 

konstatují, že zlomení táborské vojenské síly vydalo český národ basilejskému koncilu 

napospas. Nebylo již možné silou si vynucovat větší ústupky koncilu. Na druhé straně si 

badatelé počínaje Palackým byli vědomi morálního úpadku polních vojsk v době nečinnosti 

před Plzní i negativního hospodářského dopadu dlouhodobých válek na území Čech, kde 

musela být vojska zásobována. Historici evidovali potřebu míru v zemi a uspořádání 

poměrů. Kromě jednoznačně oslavných či propagačních děl si autoři stále více uvědomovali 

i pozitivní přínos porážky radikálů. Líčení bitvy a událostí, jež předcházely, se tak postupně 

dostávalo do rozporu se samým hodnocením v závěru. Ve výkladu se historiografové často 

staví na radikální stranu a události líčí s protáborskými sympatiemi. Umírnění husité jsou 

považováni za zrádce, kteří jsou placeni Zikmundem či koncilem, u Lipan používají lsti, 

nikoli výtečné válečné taktiky. Upalují zajaté. Jde jim jen o zajištění majetkových zisků. 

Jedním dechem však historici hovoří i o tom, jak dobře bylo pro české království, že znovu 

zavládl mír, hovoří o dosažení dohody s církví (ač pouze koncilem, nikoli papežem), o 

sjednocení husitů pod umírněným vedením Rokycanovým a podobně. Pro ilustraci lze 

ocitovat typické hodnocení, které zformuloval J. V. Šimák: „Vzpomínka Lipan v českém 

srdci vždycky zabolí. I když rozum střízlivý vysvětlí, že nebylo lze jináč, vždycky bude žel 

české krve, záhuby tolika statečných mužů…… Lipany nejsou arci národní katastrofou, ani 

pádem českého lidu, ani koncem demokracie, ba ani zkázou Táborských a Sirotků.“22 Za 

první republiky ovšem kompromisní hodnocení významu bitvy mizí. Většina autorů 

postupně začíná hovořit o národní tragédii, v jejímž důsledku nebylo možno dosáhnout 

vytýčených cílů. S výjimkou Pekaře a Bartoše jsou Lipany interpretovány jako skutečná 

národní tragédie. 

 Marxistická historiografie padesátých let reprezentovaná Josefem Mackem na 

většinové prvorepublikové hodnocení navázala. Porážka radikálních vojsk je pro Macka 

jednoznačně negativní. Znamená konec revolučního hnutí a nástup kontrarevoluce. 

V Husitském revolučním hnutí23 označuje Macek historiky, kteří zdůrazňují pustošivé 

důsledky dlouholetých bojů, za kontrarevolucionáře. Kritizuje dokonce i kronikáře Starého 

kolegiáta pražského a univerzitní mistry za šíření propagandy v tomto duchu (že vojsko 

pustoší zemi a že je v něm velké množství cizinců). Chudina, dohnaná vykořisťovateli 

k boji, byla podle Macka pilířem revolučního hnutí. Nepostavily se proti ní jen ostatní třídy 

(míněno měšťanstvo a nižší šlechta), ale i samotní hejtmané, kteří díky materiálním ziskům 

                                                           
22 Šimák, J.V.: Lipany. In: Zvon, r. 1934, č. 39, str. 541. 
23 Macek, J.: Husitské revoluční hnutí. Praha 1952. str. 142-147. 
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ztráceli zájem na dalším revolučním hnutí a snažili se zbavit revolučních vojsk. Bitva u 

Lipan je tedy interpretována jako střet revoluce s kontrarevolucí, který bohužel skončil 

porážkou všeho pokrokového. Mackovo hodnocení zásadně upravuje jiný marxistický 

badatel Robert Kalivoda, který se vrací k výkladu bitvy u Lipan jako ozdravné události pro 

budoucí vývoj národa a navazuje tak na hodnocení historiků třicátých let.  

 Střízlivé hodnocení vlivu lipanské bitvy přetrvává i v dnešní době. Dnešní badatelé, 

kteří jsou oproštěni od marxistické ideologie padesátých let i přepjatého vlastenectví první 

republiky, vnímají porážku krajní levice, jež byla na překážku jakékoli dohodě a smíru, jako 

přirozené a logické vyústění situace. Ač byla kompaktáta kompromisem, znamenala uznání 

toho hlavního – tedy přijímání pod obojí způsobou, i když pouze dospělým jedincům, kteří si 

sami tento způsob zvolí. Naopak požadavek radikálů, aby všichni obyvatelé země museli 

přijímat pod obojí, se dnes, jistě i pod vlivem celkové společenské atmosféry, považuje za 

velice netolerantní vůči katolíkům.  
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Období 1867 – 1918 

 

 Druhá polovina 19. století byla obdobím bouřlivého rozvoje českého národa. 

V důsledku snah prvních obrozenců a díky rostoucímu zájmu o českou kulturu a dějiny se 

postupně vyhrocoval vztah mezi tzv. sudetskými Němci a Čechy. Rozkol mezi oběma 

národnostmi vyvrcholil v průběhu revolučních let 1848 a 1849, kdy se otevřela propast mezi 

jejich zájmy. Zatímco Němce lákala myšlenka stát se součástí velké německé říše, Češi 

spojovali svoji budoucnost s federalizovanou habsburskou monarchií. K problémům 

politického rázu se pak v druhé polovině 19. století přidal hospodářský rozvoj, jehož 

výsledky stály za další emancipací české společnosti. V 19. století Češi nebyli už jen 

etnikem, nýbrž moderním národem. Měli své politické osobnosti (Palackého a Riegera) i 

Národní stranu a snažili se prosadit své zájmy ve Vídni. Šokem pro ně bylo rakousko–

uherské vyrovnání z roku 1867, kdy bylo obnoveno uherské království, Země koruny české 

však zůstaly součástí Předlitavska. Vyrovnání vedlo ke značné radikalizaci národa. Zklamaní 

Čechové začali protestovat a vyvíjet určitý politický nátlak. Nástrojem tohoto nátlaku se 

stala též husitská tradice, k jejímuž oživení došlo v rámci tak zvaného táborovém hnutí, které 

mělo demonstrativně připomenout minulou sílu českého národa. Po nevydařených pokusech 

o rakousko-české narovnání s konzervativní vládou Hohenwarthovou se český národ stále 

více obracel k romantickým koncepcím historie, k víře v Palackého pojetí národních dějin. 

Podle ní Češi vždy reprezentovali demokratické síly v boji proti německému feudalismu. 

Ožil i mýtus o holubičí slovanské povaze. Zatímco se faktograficky orientovaná  

historiografie odvracela od Palackého romantismu a postupně se přiklonila se k historickému 

pozitivismu, přetrvával v národě i mezi politiky romantický pohled na dějiny. Historický 

výzkum se v tomto období vzdálil historickému povědomí. V  učebnicích konce 19. století 

jsou patrné stopy pozitivismu (bájná knížata již nebyla uváděna jako skutečné osoby). Na 

interpretaci husitského období měl však čile se rozvíjející výzkum konce století jen pramalý 

vliv. V představě, že dějepis má hlavně vychovávat, vydávali čeští středoškolští profesoři 

množství učebnic, v kterých přetrvávalo Palackého, nebo Tomkovo umírněnější hodnocení 

dějin.  

V následujících odstavcích rozebereme zásadní omyly českých učebnic a směry, 

které měly ovlivňovat českou společnost. Zajímavá bude též analýza vlivu jednotlivých 

školských reforem na obsah učebnic. Nejprve se soustředíme na vědecký výzkum lipanského 

období v 19. a na počátku 20. století a na jeho výsledky. 
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 Až do devadesátých let 19. století mohli být autoři učebnic ovlivněni dvěma 

stěžejními autory české historiografie, a to Palackého Dějinami národu českého v Čechách a 

v Moravě a Tomkovými Dějinami Prahy. Mezi těmito dvěma koncepcemi husitství lze 

nalézt značné rozdíly. Tomek byl ve svých hodnoceních významu bitvy u Lipan 

zdrženlivější a neztotožňoval se zcela s Palackého koncepcí husitů jako nositelů 

demokratických myšlenek, které byly u Lipan udušeny aristokracií a feudalismem. Jak 

konkrétně Palacký i Tomek postupují při výkladu a hodnocení bitvy? Palacký přebírá zprávu 

Bartoška z Drahonic a tvrdí, že Plzeň byla poprvé zásobena již 30. března a to sedmi sty 

korci. Po jejím zásobení se Přibík zavřel na Stříbře a svůj čin opakoval 5. května.24 Podle 

Palackého se Prokop Veliký vrátil k polním vojskům před Plzní již v dubnu a převzal velení 

nad veškerou táborskou a sirotčí mocí.25 Zdůrazňuje, že Nové Město se vzdalo téměř bez 

boje. Jako všichni historici až do Hanuše Kuffnera26 věřil, že Český Brod byl panskými 

vojsky dobyt. V jeho pojetí dějin byli husité nejen pravými Čechy, kteří bojovali za národní 

zájmy, kulturu a jazyk proti německému vlivu, ale též nositeli ideálů demokracie. Proto není 

překvapivé, že polní vojska a posádky některých měst,27 které se před Lipany sešly, označuje 

jako městskou (tedy demokratickou) jednotu oproti nedemokratické feudální jednotě panské. 

V takovém pojetí dějin nepřekvapí ani Palackého pohled na samotnou bitvu. Zastává názor, 

že panská jednota disponovala dvaceti pěti tisíci bojovníky a městská jednota osmnácti tisíci. 

Tyto nadhodnocené údaje poprvé zpochybnil Hugo Toman.28 První na bojiště přišla panská 

jednota,29 jednota městská dorazila na místo až 30. května. Palacký zpochybňuje, zda vůbec 

došlo k jednání mezi oběma stranami. Každopádně prohlašuje, že boj trval celý den a celou 

noc. Padlo při něm třináct tisíc bojovníků městského svazu. Panští odmítali brát bojovníky 

městské jednoty do zajetí a raději je zabíjeli (proto tolik mrtvých). Do zajetí se jich dostalo 

jen sedm set. Palacký hodnotí vyprávění Piccolominiho a vyvrací, že by byl Prokop Holý 

bojoval s mečem v ruce. Ukazuje, že kněží v bitvách nikdy nebojovali, jen morálně 

povzbuzovali, a není proto vysvětlitelné, proč by se Prokop u Lipan zachoval jinak. Celou 

                                                           
24 Jestliže však byla Plzeň zásobena již na konci března, dal by se jen těžko pochopit postoj velitelů polních 
vojsk, kteří by neodvedli vojsko od beztak zásobené Plzně na pomoc Novému Městu pražskému. 
25 O tom dále u Tomana, viz Toman, H.: O bitvě u Lipan. Poměry válečné a taktický postup boje. In: Osvěta 
XX, 1890. 
26 Kuffner, H., Miškovský, J.: Bitva u Lipan 30. května 1434. Český Brod 1899. 
27 Palacký uvádí jmenovitě Žatec, Louny, Slaný, Litoměřice, Mladou Boleslav, Dvůr Králové, Trutnov, 
Jaroměř, Hradec Králové, Vysoké Mýto, Čáslav, Kutnou Horu, Kolín, Nymburk, Kouřim, Český Brod, 
Beroun, Písek, Vodňany, Prachatice, Sušice, Klatovy a Domažlice. Později bylo zpochybněno, že by tato města 
skutečně hotovosti  vyslala. Jestliže města k Lipanům poslala bojovníky, tak jen nepatrné kontingenty. Viz 
níže. 
28 O tom dále u Tomana, viz Toman, H.: O bitvě u Lipan. Poměry válečné a taktický postup boje. In: Osvěta 
XX, 1890. 
29 Proč by ale zaujímala tak nevýhodnou pozici? 



Období 1867 - 1918 

 25

bitvu Palacký hodnotí jako národní tragédii. Důsledkem bylo opětovné nastolení moci 

aristokracie. Český národ ztratil roli toho, kdo šíří demokratické ideály po celé Evropě. 

Tomek30 svým postupem výkladu patří k těm historiografům, jejichž popis bitvy je 

v rozporu s hodnocením jejích důsledků a s možnou kritikou radikální strany v době před 

bitvou. Když vysvětluje příčiny lipanské bitvy, začíná kritikou radikálních husitů. Hovoří o 

třech faktorech: o touze po míru u všech složek obyvatelstva kromě bojovníků polních vojsk, 

pro které se válka stala oblíbeným řemeslem, dále o úsilí stavů získat moc, kterou v té době 

disponovali vůdci vojsk, a v neposlední řadě o úmrtí arcibiskupa Konráda z Vechty, které 

znamenalo ohrožení apoštolské posloupnosti husitského duchovenstva. Mezi příčinami bitvy 

je tedy uvedena i loupeživost polních vojsk. V dalším výkladu se však již Tomek staví na 

stranu radikálů. Správce Aleše Vřešťovského hodnotí velice záporně: pro Tomka byl pouze 

nastrčeným nástrojem mocnějších pánů (mínil tím Menharta z Hradce a Oldřicha z 

Rožmberka). Tomek zdůrazňuje, že Oldřich z Rožmberka byl uplácen Zikmundem a že tedy 

nejednal z hlubokého náboženského přesvědčení. Zdůrazňuje, že Oldřich získal za pomoc 

nejen královské statky Zvíkov a Hlubokou, ale též zboží kláštera milevského a Týn nad 

Vltavou - statek pražského arcibiskupství. Z toho je vidět, že Tomek vytváří i negativní 

obraz umírněných: šlo jim jen o majetek a o moc. Na druhé straně Tomek nezmiňuje spory 

uvnitř vojska před Plzní. V Dějích země české ještě o Prokopově odchodu od vojska hovoří. 

Jeho příčinou prý byla Prokopova choroba. V Dějinách města Prahy ale Tomek úplně 

vynechal, že by byl Prokop nucen ležení před Plzní opustit. Odešel prý až na svatomartinský 

sněm a ještě v prosinci se k vojsku před Plzeň vrátil. Ani zmínka o rozkolu, o kterém mluví 

Palacký. Tomek se s Palackým neshoduje i v dalších věcech. Bavorskou vesnici, u které byla 

poražena husitská výprava, uvádí Tomek jako Hiltersreuth31 nikoli Hiltersried. Patrně jde jen 

o jiný způsob zápisu. K rozchodu dochází i v popisu dubnového dění v Praze. Tomek se totiž 

v Dějinách města Prahy domnívá, že dubnové přípravy Novoměstských byly přípravami na 

útok na Staré Město.32 Staroměstští se odvděčili vybíjením domů, zabavením městské 

pokladnice a zničením privilegií. Palacký připisuje vinu za nepokoje v Praze 

Staroměstským, kteří přivolali vojska Aleše Vřešťovského, aby donutili Novoměstské 

přistoupit k panské jednotě. Tomek také nehovoří o tom, že by byla Plzeň zásobena dříve 

než 5. května. V mnoha bodech se však Palackého a Tomkův výklad shodují. Tomek zastává 

                                                           
30 Tomek, V.V.: Děje země české. Praha 1843 a Tomek, V.V.: Dějepis města Prahy IV. Praha 1879. 
31 Toto jméno používal v některých svých pracích i Urbánek. 
32 To vyvrátil Petr Čornej, podle nějž chtěli novoměstští Staré Město vyhladovět. I kdyby Novoměstští měli 
zájem Staré Město napadnout, bylo to technicky neproveditelné vzhledem ke staroměstskému opevnění. Na 
takovýto útok by Novoměstští nepochybně potřebovali pomoc polních vojsk od Plzně. 
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Palackého názor, že vojska přitáhla na bojiště u Lipan až 30. května a že bitva trvala celou 

noc až do páté hodiny ranní. Shoduje se s ním i v počtu bojovníků na každé straně a v tom, 

že na straně radikálů se bitvy účastnily oddíly třiadvaceti měst. Ve stodolách bylo upáleno 

devět set vojáků. V hodnocení husitství ale není Tomek takovým zastáncem radikálů jako 

Palacký. Z jeho díla je cítit, že lituje úpadku země, která za vlády Karla IV. dosáhla tak 

velkého rozkvětu. 

 Konec 19. století a první desetiletí století dvacátého přinesly obnovený zájem o 

lipanskou bitvu. Koncepčně se nová díla nevymykala Palackého či Tomkovu pojetí bitvy 

samé, ani jejích důsledků. Sympatie historiografů (s výjimkou katolicky smýšlejícího 

Sahuly) byly jednoznačně na straně radikálů. Přetrvávala víra v demokratické smýšlení 

radikálních husitů. V hodnocení na druhé straně nechybí kladné přijetí sjednocení veškerých 

husitů po lipanské bitvě. Rozvíjející se historický positivismus přinesl nový, kritičtější 

přístup k pramenům. Sama bitva tak postupně dostává poněkud jinou tvář (upravují se počty 

bojovníků, upřesňují jednotlivé manévry před i v průběhu bitvy, redukují počty padlých). 

Nejasnost jednotlivých pramenů ale zároveň přináší množství vojensko–taktických 

nejasností. Na stránkách vědeckých historických časopisů proto vzplála velice vášnivá 

diskuse, která se nevyhýbala ani vzájemnému osočování mezi jednotlivými badateli. Snaha o 

novou a originální interpretaci pramenů někdy ústila v nečekané obrazy, jako například 

Pinskerova teorie o schovávání se bojovníků ve vzrostlém obilí.33 

Do tohoto vývojového období patří práce Hugo Tomana.34 V otázkách vojensko-

taktických se Toman držel varianty, že se obě vojska sešla u Lipan až 30. května i že se 

Český Brod vzdal panským vojskům. Snížil počty mužů na obou stranách. U radikálů na 

deset tisíc pěších a sedm set jezdců, což zhruba odpovídá dnešním odhadům. Zachoval však 

podobný poměr mezi vojsky jako stanovili Palacký a Tomek (zhruba 3:2), protože panských 

podle něj bylo devatenáct tisíc, z toho dvanáct set jezdců. Snížil počet padlých na patnáct set 

až dva tisíce čtyři sta a analýzou pramene vysvětlil, jak došlo k chybnému údaji o třinácti 

tisících padlých.35 Také určil, že bitva, která začala okolo čtvrté, byla skončena už v osm 

hodin, nikoli někdy zrána, jak shodně uváděli Tomek i Palacký. V Husitském válečnictví36 

pak poukazuje na další podstatnou věc, totiž že mezi polními vojsky neexistovalo jednotné 

velení. Jednotné velení bylo nahrazováno úmluvami, které byly sjednány před každou 

                                                           
33 Pinsker, Č.: Bitva u Lipan, rozbor postupu bitvy. In.: Věštník Královské české společnosti nauk XVI, 1903. 
34 Toman, H.: O bitvě u Lipan. In: Osvěta 10/1890, str. 861-874, 1083-1097; Toman, H.: Husitské válečnictví 
za doby Žižkovy a Prokopovy. Praha 1898. 
35 K údaji o třinácti tisících padlých, který se nalézá v norimberské zprávě, došlo pravděpodobně 
zdesetinásobením  původního údaje o třinácti stech mrtvých bojovnících. 
36 Toman, H.: Husitské válečnictví za doby Žižkovy a Prokopovy. Praha 1898, str. 143. 
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výpravou, a vojenskými poradami. Upozorňuje na vzájemnou nedůvěru mezi Prokopem 

Holým a Jan Čapkem z Sán, což mohlo ovlivnit jejich rozhodnost u Lipan. Prokop Veliký 

nemohl být vrchním velitelem polních vojsk, jak ho chápali Palacký, Tomek, Kuffner a celá 

řada dalších historiků. Tomanovo dílo se dá nazvat skutečně revolučním, protože zásadně 

upravil interpretaci bitvy. Bohužel však byly výsledky jeho práce spíše ignorovány, neboť 

ubíraly gloriolu božím bojovníkům i Prokopu Holému. Ještě v padesátých letech 20. století 

se budeme dále dočítat o třinácti tisících padlých a o Prokopově velení. 

 K. V. Zap37 se ve svém výkladu blížil Palackého pojetí dějin. Interpretuje husitství 

jako demokratické hnutí. Aleš Vřešťovský je pro něj „jako president republiky české 

postaven“.38 Velkým přínosem z hlediska budoucího vývoje je posunutí příchodu vojsk na 

Lipskou již na 28. května, tedy den poté, co se podle něj vzdal Český Brod. Vzácná je i 

Zapova snaha ospravedlnit Čapkův a Keřského útěk, protože „nepochybně z rozkazu 

Prokopa Velikého“,39 který tak chtěl zajistit budoucnost, se z bojiště probili. Za strůjcem 

upálení zajatců ve stodolách označuje Menharta z Hradce. Hodnocení důsledků bitvy u 

Lipan je již odlišné od hodnocení Palackého. Jako kladný výsledek vidí posílení 

Rokycanovy moci a opětovné sjednocení husitů. Panská jednota se rozpadla a vznikla nová 

husitská jednota proti světu. Tímto svým hodnocením Zap předjímá budoucí bádání a 

interpretace, které vyústily do dnešního hodnocení významu bitvy. 

 V 90. letech minulého století také vzplála diskuse o tom, zda byl bitvě u Lipan 

přítomen i mladý Jiří z Poděbrad.40 Diskuse vlastně nic nevyřešila. Jisté je, že bitvě byl 

přítomen Jiřího poručník Heralt z Kunštátu a z Lestnice. Jiří rozhodně byl v jeho průvodu, 

ovšem zda se přímo účastnil bitvy, již nikdo nezjistí. Pro jeho účast mluví to, že Jiříkovi v té 

době bylo čtrnáct let. Byl tedy věku, ve kterém šlechtičtí synové získávali první zkušenosti v 

boji. 

 Nový pohled na problematiku lipanské bitvy přinesl na přelomu století Hanuš 

Kuffner. Určitě bylo důležité, že na monografii Bitva u Lipan 30. května 1434 spolupracoval 

s Jozefem Miškovským, správcem českobrodského muzea. Prostudovali českobrodskou 

městskou knihu a zjistili, že Český Brod nebyl panskými vojsky dobyt a ani se jim nevzdal, 

a že tedy šlo ze strany panské jednoty pouze o pokus vyprovokovat radikály k boji. Kuffner 

si též dal práci přesně zmapovat pohyby vojsk od Plzně až po bitvu a spočítal, kolik 

                                                           
37 Zap, K.V.: Vypsání husitské války. Praha 1893. 
38 Zap, K.V.: Vypsání husitské války. Praha 1893, str. 576. 
39 Zap, K.V.: Vypsání husitské války. Praha 1893, str. 584. 
40 Tenora, J.: Z mladých let pana Jiřího z Kunštátu. ČČM 1895, I. 418; Tobolka, Z.V.: Byl Jiří z Poděbrad 
přítomen bitvě u Lipan? Časopis Matice moravské XX, 1896, str. 260-261. 
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kilometrů denně musela vojska urazit (zhruba 30 km denně). Byl zastáncem teorie, že 

radikálové byli na Lipské už 28. května a stihli vykopat kolem vozové hradby příkopy. I on 

obhajuje Keřského a Čapka s tím, že z bojiště utekli na rozkaz Prokopa Holého. Pochybná je 

Kuffnerova hypotéza, že oddíly Oldřicha z Rožmberka táhly až do Plzně, kde se spojily s 

oddíly plzeňského landfrýdu a vydaly se společně do Prahy. Proč by jihočeské oddíly měly 

ujít tolik kilometrů navíc? 

Do období na přelomu století ještě spadají první práce českobudějovického klerikála 

Jiřího Sahuly, který se postavil proti oficiálnímu výkladu husitství na stranu katolíků. 

Bratrská vojska  pro něj byla tlupa fanatiků, kteří se u Lipan konečně „dočkali důkladného 

trestu“.41 Bitva u Lipan byla jednoznačně kladnou událostí, „sami husité se radovali po bitvě 

lipanské nad zhynutím sroty loupežníků“.42 Takováto interpretace bitvy zůstala na dlouhou 

dobu osamocená. Částečně se jí přiblížil až Josef Pekař ve třicátých letech. Tato interpretace 

však neodpovídala zájmům české společnosti a její politické reprezentace, neboť 

neopěvovala hrdinství a nevelebila slavnou epochu českých dějin. Proto není překvapením 

zjištění, že tento názor se ve školních učenicích vůbec neobjevil. 

Posledním historikem před první světovou válkou, který se bitvou u Lipan důkladně 

zabýval, byl Čeněk Pinsker, zastánce Hugo Tomana. Vrátil se k tomu, že vojska přitáhla na 

Lipskou až 30. května. V jeho popisu postupu bitvy působí poněkud bizarně tvrzení, že 

předstíraný útěk Krchlebcův byl umožněn vzrostlým obilím na polích u Lipan a Hřibů. V 

něm se rychle schovali ustupující vojáci a neviděni radikály zaujali pozici v záloze. Obraz 

bitvy u Lipan jako hry na schovávanou mezi znepřátelenými stranami působí komicky. 

Přitom obilí na konci května nemohlo být vzrostlé, a to ani jednalo-li se o ozim. 

Pro shrnutí je tedy možno říci, že od Palackého a Tomkova výkladu byly korigovány 

počty účastníků i padlých, bylo konstatováno, že se obě vojska před Lipany setkala už 28. 

května, že polní vojska neměla žádné společné velení a rozhodně nebyl velitelem Prokop 

Holý, který coby kněz měl funkce duchovního správce táborské polní obce, ne polního 

hejtmana. Dále se ukázalo, že Český Brod nebyl dobyt vojskem panské jednoty. Bylo 

prokázáno, že upálených zajatců ve stodolách bylo okolo sedmi set a že bitva skončila už 

okolo osmé hodiny večerní. V hodnocení výrazně zazněl Zapův názor, že důsledky bitvy 

byly vlastně pozitivní, poněvadž po Lipanech vznikla nová jednotná husitská strana, která 

mohla s novou silou prosadit své zájmy. 

                                                           
41 Sahula J.: Význam a důsledky husitství. In: Hlasy katolického spolku tiskového. Praha 1900, str. 163 
42 Sahula J.: Zánik husitství. In: Obzor XXIV. Brno 1901, str. 6. 
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Ještě než se podíváme na záplavu českých učebnic, které vycházely v průběhu 19. a 

na počátku 20. století, bude zajímavé podívat se na vědecko-populární dílo. V roce 1881 

vychází J. Z. Veselého Prokop Veliký. Pro další výklad je významné, že v něm můžeme najít 

typické znaky, které budou popisovány i při analýze učebnic. Dílko vychází ještě před 

publikacemi Tomanovými, Zapovými, Kuffnerovými či Sahulovými a jeho autor nemohl 

znát některé upravené detaily. Čerpal-li by však z Palackého a Tomka, musel by vynechat 

mnoho nepravd. To by však ubralo jeho záměru oslavit udatnost českého národního hrdiny 

Prokopa Velikého. Historická skutečnost je opomíjena. Aby vynikla Prokopova udatnost, 

Nové Město, kterému kázal Prokop Malý (!),43 se nevzdalo rychle, ale došlo k „strašlivému 

krveprolití, neboť obě strany nadpřirozenou udatností statně se hájily“. Prokop Malý a 

Ambrož utekli, „mnoho jiných kněží Sirotků, jakož i hrdinů bylo pobito a strašně 

zohaveno.“44 To je v rozporu se skutečností šestnácti až dvaceti padlých a toho, že se všichni 

kněží i hejtmani zachránili. Prokop v bitvě u Lipan podle Veselého samozřejmě pozvedl svůj 

meč, vrhl se v tlupu nepřátel a pokosil množství jejich hlav. Aby Veselý zdůraznil, že 

Prokop nebyl zodpovědný za prohru v bitvě, přiblížil se k moderním odhadům počtu 

radikálů - uvedl devět tisíc pěších a sedm set jezdců. Počty panské jednoty ovšem upravit 

zapomněl. Vrcholem jeho líčení bitvy je konstatování, že „ženy i dítky, nemocní i staří, 

zkrátka všichni stoupenci Táboritů, byli beze všeho milosrdenství vražděni a strašně 

týráni“.45 Je těžké představit si vozovou hradbu jako útočiště starých a nemocných a ubohé 

děti, vyzbrojené husitskými zbraněmi, jak se snaží v bitvě ubránit holý život. Snad tu byl 

ovlivněn alegorickou historickou malbou, kupříkladu prací J. M. Trenkwalda, či dramatem 

Václava Vlčka Lipany (1881). 

Od školské reformy roku 1867, kdy se již dějepis povinně učil na všech stupních 

všech typů škol, vzniká celá řada dějepisných učebnic. Větší vliv na utváření historického 

povědomí musely mít učebnice pro obecné a měšťanské školy, protože procento žáků, které 

pokračovalo ve studiu na školách středních bylo poměrně malé. Je však třeba konstatovat, že 

mezi učebnicemi pro střední školy na straně jedné a učebnicemi pro školy obecné a 

měšťanské na straně druhé  nebyl po stránce faktografické velký rozdíl. Ani z hlediska 

didaktického zpracování učiva, či z hlediska množství detailů nenalezneme podstatné 

diference.  

Pro větší názornost dané problematiky nebudeme analyzovat jednu učebnici za 

druhou, ale zaměříme se na obecné problémy společné všem učebnicím tohoto období, jako 

                                                           
43 Byl duchovním správcem sirotčího vojska a tudíž byl u Plzně. 
44 Veselý, J.Z.: Prokop Veliký. Praha 1881, str. 50. 
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je vynechávání podstatných informací nebo naopak fabulování a přidávání vlastních 

vytvořených informací. Zároveň se i pokusíme určit příčiny takového postupu. 

Prvním okruhem problémů českých učebnic ve vztahu k období před lipanskou 

bitvou je otázka toho, kdo vlastně začal vyjednávat: zda Češi, strana mírná, nebo koncil či 

dokonce sám papež. V této otázce je zcela ojedinělá oficiální učebnice Gindelyho,46 která 

uvádí, že to byli Čechové, kdo nabízel ruku k smíru. To je ovšem záměrná nepravda – 

Gindely se zde snažil zmírnit význam, který mohli Čechové v tehdejší Evropě hrát. Tomu 

nakonec odpovídá i jeho následující výklad, podle kterého Češi přijali kompaktáta a uznali 

Zikmunda za krále okamžitě poté, co jim basilejský sněm povolil přijímání pod obojí. Tento 

výklad staví Čechy do podřízené role vůči koncilu, jako by mu byli vydáni napospas. 

Gindelyho postoj zmírňují pozdější překladatelé jeho učebnic: podle Jirečka47, který text 

nejen přeložil, ale i upravil, začali jednat o mír protivníci (tedy koncil), podle Řeháka48 

začala vyjednávat mírnější strana (musel tím myslet především pány). Řehák se ve své 

úpravě choval opatrněji. To je možné dát do souvislosti s konzervativní reformou školství, 

která se uskutečnila na počátku osmdesátých letech 19. století, kdy církev znovu získala 

větší vliv na školství. Koncil tedy nemohl být oficiálně označen za iniciátora jednání s 

„kacíři“. Mezi českými autory učebnic se ovšem objevují pozoruhodné teorie. Je pravda, že 

převládá pojetí, že koncil pozval Čechy po prohrané bitvě u Domažlic, kdy shledal, že 

vojensky Čechy nepřemůže. Je však také možné dozvědět se takové kuriozity, jako že 

jednání s husity inicioval Zikmund, nebo papež a jeho rádcové, jak to tvrdí Knaus49, nebo 

dokonce že basilejský sněm byl svolán až po bitvě u Domažlic a jenom proto, aby jednal 

s husity. Takovýto výklad nalezneme v učebnicích Šujana a Kunstovného50 a v učebnicích 

Horčičky a Nešpora.51 Pro ilustraci použijme citace z Šujanovy a Kunstovného učebnice: 

„Vítězství česká konečně přiměla Sigmunda a papeže, by svolán byl církevní sněm do 

Basileje (při řece Rýně).“52 Takovýto výklad jen svědčí o vypjatém nacionalismu autorů 

učebnic. Pro prostého člověka 19. století měl papež rozhodně větší moc než nějaký koncil. 

                                                                                                                                                                                   
45 Veselý, J.Z.: Prokop Veliký. Praha 1881, str. 53. 
46 Gindely, A.: Učebnice dějepisu pro školy měšťanské. 2.díl. Vypravování z dějin obecných se zvláštním 
zřetelem k dějinám domácím. 4. vydání. Praha 1884. 
47 Gindely, A.: Dějepis všeobecný pro vyšší třídy škol středních. Díl 2. Středověk. Praha 1878, upravil J. 
Jireček, str. 156. 
48 Gindely, A.: Dějepis všeobecný pro nižší třídy škol středních. Svazek druhý. Věk střední. Přeložil J. J. 
Řehák. Praha 1888. 
49 Knaus, R.: Všeobecných dějin věk střední. Pro nižší třídy škol středních. Plzeň 1883, str. 61. 
50 Šujan, F., Kunstovný, F.: Učebnice dějepisu pro měšťanské školy. Díl 2. Vypravování z dějin starého, 
středního a nového věku. Praha 1898. 
51 Horčička, J., Nešpor, J.: Dějepis pro školy měšťanské. 2. díl. Praha 1910. 
52  Šujan, F., Kunstovný, F.: Učebnice dějepisu pro měšťanské školy. Díl 2. Vypravování z dějin starého, 
středního a nového věku. Praha 1898, str. 55. 
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Neměl-li žák hlubší vědomosti o konciliárním hnutí, nemohl koncilu připisovat velký 

význam. Muselo na něj udělat mnohem větší dojem, snažil-li se o smír samotný papež. Právě 

proto se v učebnicích stává iniciátorem jednání. Není jediná vědecká historická práce, která 

by uváděla, že byl koncil svolán až po bitvě u Domažlic a jen kvůli české otázce. Nepůsobí 

ovšem český národ mocně, je-li příčinnou svolání církevního jednání? Tato manipulace 

faktů ve prospěch glorifikace husitů je pro některé autory typická, jak bude patrno i nadále. 

Na druhou stranu není možné kritizovat všechny autory. Autoři Kameníček a Dvořák53 ve 

své učebnici upozorňují, že koncil začal vyjednávat s Čechy proti vůli papeže. Radost 

z tohoto zjištění ovšem kalí hned jejich další společná učebnice, kdy zve husity do Basileje 

zase sám papež Evžen IV.54 Navíc první z obou učebnic byla určena pro vyšší ročníky 

střední školy, a proto se s ním mohl seznámit skutečně jen zlomek národa. Ve světle výše 

uvedených údajů pak již nemůže překvapit ani Hornofovo tvrzení, že čtyři pražské artikuly 

byly sjednány s papežem a církevními otci.55 

Další zajímavou kapitolou výkladu bitvy lipanské je otázka toho, kdo vlastně u Lipan 

bojoval. Od šedesátých let, kdy padl Bachův absolutismus a začala se formovat česká 

občanská společnost na národním principu, vzrůstá význam historické tradice. Navíc 

neúspěšné jednání o česko-rakouské narovnání, které ztroskotalo, vedlo k rozmachu 

táborového hnutí. Česká politická reprezentace druhé poloviny 19. století se ztotožnila 

s božími bojovníky. Přítomnost šlechty na „špatné straně“ měla sloužit jako důkaz toho, že 

šlechta byla v 15. století stejně protilidová jako v současné době. Karty byly tedy předem 

rozdány. V převážné většině učebnic se proto dočteme, že u Lipan bojovala táborská vojska 

proti pražanům spojeným se šlechtou (případně vysokou šlechtou) a katolíky. Jen v mizivém 

počtu případů se dozvíme také něco o sirotcích. O sirotcích u Lipan se dočteme jen u 

Kameníčka s Dvořákem, kteří hovoří o přítomnosti obou bratrstev.56 Jinak se o nich dozvíme 

již jen v učebnici Kosiny a Jarolímka z roku 1911.57 Je velice zvláštní, že sirotčí vojska 

nebyla zahrnována do lipanské bitvy, protože autoři o nich hovořili v dřívějším výkladu o 

Žižkově rozchodu s tábory i v jiných souvislostech. Například Sobek uvádí sirotky 

v souvislosti s cestami do Bavor, na Slovensko a do Uher. U Plzně a Lipan jsou však již zase 

                                                           
53 Kameníček, F., Dvořák, R.: Všeobecný dějepis pro vyšší třídy středních škol. Díl 2. Střední věk. Praha 1897, 
str. 178. 
54 Kameníček, F., Dvořák, R.: Dějepis mocnářství rakousko-uherského se zvláštním zřetelem ke zřízení jeho. 
Praha 1899, str. 65. 
55 Hornof, M.B.: Stručný dějepis Čech. Pro školní mládež. Praha 1873, str. 34. 
56 Kameníček, F., Dvořák, R.: Dějepis mocnářství rakousko-uherského se zvláštním zřetelem ke zřízení jeho. 
Praha 1899, str. 65. 
57 Kosina, J., Jarolímek, A.: Dějiny mocnářství rakousko-uherského. Praha 1911, str. 66. 
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jen táboři.58 Ovšem vzhledem k táborovému hnutí konce šedesátých let je zase zřejmé, že 

táboři byli v živějším povědomí než sirotčí vojska. Velkou záhadou je uvádění pražanů jako 

protivníků táborských vojsk. Je pravda, že Palacký hovoří o přítomnosti pražanů na bojišti, 

ale šlo o vojsko panské, o spojení pánů pod jednou a pod obojí. Navíc autoři učebnic zcela 

ignorují existenci dvou pražských měst a jejich rozdílného zaměření. Zatímco Staroměstští 

se přikláněli k umírněným husitům a panské jednotě, Novoměstští byli na straně radikální. 

Po květnovém převratu v Praze bylo Nové Město ovládnuto Staroměstskými. Velice 

zajímavý je také výklad Tuskanyové. V roce 1911 se vrací k Palackého pojetí, když tvrdí, že 

na Prokopově straně byla s výjimkou tří59 všechna česká města, a bitvu u Lipan vrací 

k interpretaci boje demokratické stany táborské proti šlechtě.60 Toto hodnocení je skutečně 

anachronické. Palackého a Tomkovo tvrzení o účasti bojovníků dvaceti tří měst byla již 

dávno vyvrácena. Například Kuffner hovoří pouze o přítomnosti obou polních vojsk a 

několika pánů, Toman upozorňuje na účast verbovaného prostého lidu, který nebyl nijak 

zapálen pro boj. Historická věda tedy desetiletí před vydáním učebnice Tuskanyové 

vyvrátila Palackého pojetí. Tuskanyové to však ani v nejmenším nevadilo. Pro budoucnost je 

pozoruhodný i výklad v Práškově učebnici z roku 1908, kde se hovoří o selském 

kališnickém vojsku bojujícím proti vyšší šlechtě a Pražanům.61 Pro pozdější marxistické 

historiografy mohla být tato Práškova interpretace balzámem na duši, protože přenáší celou 

bitvu do třídní polohy. Přitom je nasnadě, že i páni do svých vojsk najímali k obsluze vozů a 

koní prostý lid ze svých statků. 

Vojensko-taktickým otázkám se většinou autoři vyhýbali. Ve většině případů pouze 

konstatovali, že k bitvě došlo, označili ji za krvavou seč či lázeň a vyzdvihli roli Prokopa 

Holého. Prokop Holý se v českých učebnicích stával prvořadým národním hrdinou. Toman 

vyloučil možnost, že by byl Prokop Holý velitelem. Nejprve roku 1890 poukázal na to, že u 

polních vojsk nebylo jednotné velení, a roku 1898 navíc zdůraznil, že Prokop coby kněží byl 

pouze duchovním vůdcem, nikoli vojenským velitelem. To, že Novák ve své učebnici z roku 

1876 Prokopa za velitele označil,62 je ještě v souladu se soudobou historiografií (s Palackým 

a Tomkem). Avšak ještě roku 1911 byl podle Kosiny a Jarolímka Prokop nejen velitelem, 

nýbrž se osobně vrátil před Plzeň, odkud odvedl bratrská vojska.63 Autoři nejen ignorují 

Tomanova díla. Zcela opomíjejí i existenci listu, který Prokop posílal po poslovi před Plzeň 

                                                           
58 Sobek, F.: Děje mocnářství Rakousko-uherského. Pro střední školy. Praha 1897, str. 63-64. 
59 Palacký a Tomek uvádějí Prahu, Mělník a Plzeň na straně panské. 
60 Tuskanyová, H. Všeobecný dějepis pro dívčí lycea. Díl druhý. Střední věk Praha 1911, str. 103. 
61 Prášek, J.V.: Dějepis pro české vyšší školy odborné. Středověk. Praha 1908, str. 122. 
62 Novák, J.B.: Dějepis pro střední školy. Díl 2. Praha 1876, str. 16. 
63 Kosina, J., Jarolímek, A.: Dějiny mocnářství rakousko-uherského. Praha 1911, str. 66. 
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a který byl zabaven muži Oldřicha z Rožmberka. Kdyby se snad Prokop osobně vypravil 

před Plzeň, proč by psal ještě dopis? O osobní přítomnosti Prokopa před Plzní po převratu 

v Praze se autoři nemohli dočíst v  historiografii. Zdá se, že jen ve jménu velikosti 

Prokopovy osobnosti zveličili roli, kterou v době těsně před bitvou sehrál. Velmi podobně 

vyznívá i výklad Tuskanyové z téhož roku, která uvádí: „Nyní však viděl [Prokop Holý], že 

doba se blíží rozhodná, a že šlechta jest odhodlána zničiti ve jménu pokoje a pořádku 

demokratické Tábory, kteří také v náboženství nespokojili se s kompaktáty. I postavil se 

Prokop zase v čelo bojovníků a táhli ku Praze.“64 Neuvádí doslova, že by se Prokop vrátil 

před Plzeň. Má k tomu prostý důvod. O obléhání Plzně totiž v jejím výkladu není ani 

zmínka. Přesto formulace, že spolu táhli na Prahu, zavání tímto omylem obdobně jako u 

Kosiny a Jarolímka. Prokop je pro Tuskanyovou nejen hrdinou a velitelem, je zároveň i 

obráncem demokratických ideálů. V celé řadě učebnic najdeme zmínku o Prokopově smrti 

v průběhu bitvy, žádná však nepřekoná Nikolauův dramatický styl: „Prokop Veliký zuřil 

hněvem, zoufalost zírala z obličeje jeho. Konečně padnul – vítězná hvězda Táborův 

zhasla.“65 Jen na závěr je třeba podotknout, že žádný z autorů učebnic nevyzdvihl 

Prokopovu náboženskou roli. I tak vlastně naháněli vodu na mlýn pozdějším marxistům, 

kteří nemuseli mít problém se k odkazu Prokopa Velikého přihlásit. Vždyť nebyl primárně 

knězem, byl velitelem božích bojovníků. 

Vraťme se ale k vojensko-taktickým otázkám. Podrobnější popis průběhu bitvy 

najdeme jen u několika málo autorů. To není nijak překvapivé, protože samotný průběh není 

pro výklad celého období podstatný. Mnohdy se autoři spokojili jen s konstatováním, že 

radikální strana byla poražena lstí. Jiní ovšem cítili potřebu oslavit hrdinství božích 

bojovníků, a tak vytvářeli zcela neobvyklé obrazy. Sobek ve své učebnici z roku 1897 

popisuje průběh bitvy takto: „Když vozový šik Táborů první udeřil na vojsko panské, přední 

dali se po krátkém boji v utíkání, jako by uvedeni byli ve zmatek. […] Táboři nejprve na 

vozích je stíhali se střelbou z děl a pušek, potom když se přiblížili, vyskočivše z vozů dali se 

v útok prudký. V tom padla jim v bok lehká jízda, nejvíce páně Oldřichova z Rosenberka, 

odtrhla je od vozův a vskočila do nich otvorem. […] Táboři stištění vozy nepřátel a svými 

vlastními uvedeni jsou ve zmatek největší. Veliké nastalo vraždění, v němž padla největší 

část jejich vojska, 13.000 mužů, mezi nimi v nejlítější seči také Pokop Veliký.“66 Sobek se 

již v první větě dopouští velkého zkreslení, které nemohl čerpat z odborné literatury. 

Vzhledem k tomu, že radikálové byli u Lipan první a mohli zaujmout výhodnější postavení, 
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je logické, že se drželi své taktiky. Taktika vozové hradby byla jednoznačně defenzivní. 

Radikálové měli dost času, aby se dobře opevnili, a panská jednota navíc musela útočit pro 

ně nevýhodně do kopce. Proč by se radikálové dobrovolně zříkali své výhody a začali 

útočit? Vysvětlení je pouze jedno: Sobek chtěl zvýraznit jejich hrdinství, a tak jim připsal 

iniciativu. O tom, že by radikálové byli tištěni nepřátelskými vozy, také nenajdeme 

v odborné literatuře ani zmínku. Je pravda, že v tehdejší době neexistoval jediný popis 

průběhu bitvy, nýbrž celá řada. O stištění nepřátelskými vozy však mluví pouze autor jiné 

učebnice Vlach, žádný badatel.67 A třináct tisíc padlých? Tento údaj upravil na třináct set 

Hugo Toman už roku 1890.68 Dokázal, že mrtvých nemohlo být více než dva a půl tisíce a na 

straně panské jednoty nemohlo být více než pět set zabitých bojovníků. Sobkův obraz bitvy 

přebírá do své populárně naučné knihy (nikoli učebnice) Jan Dolenský.69 I pro něj táboři 

zahájili boj, vrhajíce se odvážně na nepřátele. Mimochodem Dolenský také zcela ignoruje 

výsledky vědeckého výzkumu. Bitva končí až o páté hodině ranní, padlých bylo třináct tisíc. 

Tento ohromný počet přece lépe ilustruje udatnost polních vojsk a krvelačnost panské 

jednoty! 

Výsledek lipanské bitvy, jak ho najdeme ve většině českých učebnic tohoto období, 

odpovídá krvavé seči v jejím průběhu. Všichni se shodují na úplném zničení táborské moci, 

ač někteří připouštějí, že se část vojska mohla zachránit. Novák roku 1876 přiznává, že se 

zbytky táborů (míní tím samozřejmě všech radikálů) zachránily útěkem na Tábor, na Kolín a 

do několika jiných měst jejich strany.70 Útěk do vzdáleného Tábora se jeví velice 

nepravděpodobným. Mimo jiné i proto, že u Lipan v žádném případě nebojovali jen 

obyvatelé Tábora. Ani táborské polní vojsko nebylo složeno převážně z Táborských. O 

částečném přežití radikálů ještě hovoří Kosina a Jarolímek, podle nichž byli táboři a sirotci 

vyhubeni téměř docela.71 Autoři se většinou drží toho, že táboři, případně jejich moc, byli 

zcela zničeni. Jireček v překladu Gindelyho učebnice tvrdí, že táboři byli poraženi a 

zničeni,72 Šembera říká, že byla zničena jejich moc.73 V učebnici Horčičky a Nešpora se 

dočteme, že táboři byli zlomeni navždy.74 Takováto hodnocení neodpovídají realitě. Sirotčí 

vojsko nepochybně utrpělo u Lipan obrovské ztráty a jeho moc byla zničena. To se však 

                                                                                                                                                                                   
66 Sobek, F.: Děje mocnářství Rakousko-uherského. Pro střední školy. Praha 1897, str. 64. 
67 Vlach, J.: Dějepis obecný pro nižší třídy škol středních. Díl 2. Střední věk. Praha 1895, str. 74.  
68 Toman, H.: O bitvě u Lipan. Osvěta 1890, č. 10. 
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1894. 



Období 1867 - 1918 

 35

nedá tvrdit o táborech. Vždyť Táboru se podařilo uhájit své náboženství ještě po uzavření 

kompaktát v Jihlavě a po přijetí Zikmunda za českého krále. Kdyby byla jeho moc zničena, 

proč by proti nim Zikmund nezakročil? I velice renomovaní historici Gollovy školy Šusta 

s Bidlem ignorovali historický výzkum a mluvili o úplném  ochromení táborské strany.75 

Teprve v učebnici z roku 1936 opravili tento soud a doplnili ho tvrzením, že strana táborská 

byla ochromena, ne však potlačena a sirotci úplně zničeni.76 

V učebnicích z období rakousko-uherské monarchie se velmi často objevovalo 

zdůraznění síly českého národa v porovnání s okolní Evropou. Autoři obdivovali sílu 

českého vojska, ale zároveň vytýkali Čechům nesvornost, která vedla k jejich porážce. Zde 

je jednoznačně patrná snaha výchovně působit na současnou mládež – zdůraznit potřebu 

národní jednoty, protože jenom v takovém případě budou Češi v Evropě něco znamenat. 

Pouze pro ilustraci zde uvedeme některé z formulací, které lze v učebnicích najít. Fryšová 

roku 1882 uvádí: „Husité byvše postrachem a hrůzou sousedních národů, zde od svých 

krajanů poraženi jsou.“77 Jen zapomíná dodat, že oni krajané byly zčásti také husité. Knaus 

následujícího roku konstatuje, že „čehož nedovedla všechna sousední Evropa křižácká, 

dovedli Čechové sami. Čech porazil Čecha.“78 Na problém nesvornosti upozorňuje například 

Sobek, který píše: „Takto Čechové připravili se nesvorností a lehkověrností o všechny 

prospěchy skvělých svých vítězství až na jeden důležitosti ovšem nekonečné. Obhájit svou 

vlast a národnost.“ Tedy didaktická poučka – nebudete-li svorni, svoji národnost neuhájíte. 

Také Ninger (nebo Novák, který učebnici před vydáním upravil?) lituje, že hádání zvítězilo 

nad hloubáním.79 Kameníček s Dvořákem s potěšením konstatují, že husitská doba byla 

dobou vojenské slávy.80 Zcela ojediněle zaznělo Mikanovo hodnocení z roku 1909, který 

říká: „Jméno české šlo Evropou, většinou ovšem proklínáno jako národ kacířů.“81 Takováto 

úvaha je v příkrém rozporu s tím, co propagovali ostatní. Totiž, že Češi byli v Evropě slavní 

a že na to mají být jejich potomci pyšní. 

 Uvážíme-li tedy předešlý výklad, soudy a hodnocení, ve kterém se autoři stavěli na 

stranu radikální, sympatizovali s božími bojovníky a kritizovali protivníka, budeme 
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zaskočeni konečným hodnocením autorů učebnic. V samém závěru totiž paradoxně často 

zaznívá smířlivý tón. Autoři sice vyzdvihují přínos husitství pro počeštění měst (Kameníček 

s Dvořákem mluví přímo o vyhubení německého živlu82) či rozvoj národního jazyka 

(Horčička s Nešporem hovoří o zmohutnění národnosti83), ale zároveň často přiznávají, že 

radikální strana již byla pro zemi pohromou. Popisují hospodářský úpadek, do nějž se zem 

dostala a mluví o velké bídě. Například Nikolau hovoří roku 1862 v duchu Tomkově o tom, 

že naše vlast nebyla nikdy tak nešťastná jako za časů husitských bojů.84 Přitom ovšem o 

několik vět dříve popisuje heroickou smrt rozhněvaného Prokopa a lituje, že Češi bojovali 

proti Čechům. Podle Šembery a Koníře zmařilo období husitských válek rozkvět a blahobyt, 

kterého bylo dosaženo za Karla IV.85 Kovář roku 1870 píše, že dokud nebyla moc táborů 

poražena, nemohlo dojít v zemi k míru.86 Dokonce Tuskanyová, která hovoří o porážce 

strany demokratické, v dalším odstavci píše, že důsledkem lipanské bitvy nebyla porážka 

husitů, ale vítězství Rokycanovy strany v duchu Žižkově, nikoli umírněné Příbramovy.87 

Zcela absurdní je zato hodnocení Ningerovo (nebo Novákovo?): „Vítězným odražením 

útoků cizích zachránili Čechové zemi před roztržením, jaké by ji zastihlo, kdyby křižáci byli 

zvítězili a uhájili tím národnosti své.“88 Dá se jen hádat, o jakém roztržení mluví. 

Z geografického hlediska ohrožovalo soudržnost českého soustátí samo husitství, nikoli 

křižáci. Morava se k husitství hlásila jen velmi vlažně, ostatní vedlejší země vůbec. Dobyli-li 

by křižáci Čechy, spíše by se obnovila bývalá jednota všech zemí Koruny české. Jde-li však 

autorovi o roztržení národnostní (potom to měl ovšem zdůraznit, jinak jsou jeho slova 

zavádějící), můžeme spekulovat o dalším vývoji, kdyby nebyla města počeštěna. Na druhé 

straně pobělohorské období hovoří spíše ve prospěch pozvolné germanizace, než o 

národnostním roztržení. K němu došlo až po roce 1848, kdy však již byly společenské 

podmínky zcela odlišné. 

 Ne všichni autoři byli ovšem ve svých závěrech takto umírnění. Zcela mimo 

dosavadní rozbor stojí Sokolova učebnice pro obecné školy,89 jejíž analýze je věnováno 

několik následujících samostatných odstavců. Je totiž skutečně pozoruhodná a mírou 
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vlastenectví jedinečná. Období mezi bitvou u Domažlic a bitvou u Lipan zabírá celých třicet 

stran. To je nevídaný rozsah, uvážíme-li navíc, že jde o učebnici pro školu obecnou. Velice 

podrobný výklad zahrnuje i nejmenší detaily dění roku 1433 a 1434, o kterých ostatní 

učebnice mlčí. U Sokola se nedozvídáme jen o obležení Plzně. Hovoří i o důvodech, které 

k němu vedly (tedy neúspěšné jednání s posly koncilu), a dokonce detailně rozebírá taktické 

chyby, k nimž došlo. To, že Plzeň nebyla obležena najednou, ale „obléhající vojsko trousilo 

se k ní po částech“90, vedlo k tomu, že Plzeňští stihli sklidit obilí a zásobit se. Místo, aby 

bratrská vojska společnými silami zaútočila, zvolila dlouhodobé obléhání, jehož důsledkem 

byla nekázeň, bídačení země a ztráta jednotného velení. Sokol zde odmítl přijmout výsledky 

Tomanova výzkumu, že polní vojska nikdy neměla jednoho velitele. Detailně popsal spor 

Prokopa Holého po zásobovací výpravě do Bavor, kdy se Prokop spravedlivě zastává 

nešťastníka Parduse: „Pardusa nazývali zbabělcem, ano i zrádcem a chtěli ho dle toho 

potrestati. Prokop ujímal se ho, vykládaje vojsku, neštěstí že může postihnout každého.“91 

Umírněné Sokol viní z toho, že tím, že dobrovolně přistupovali v jednotu s církví, 

přesvědčili posly basilejského koncilu, že není třeba schválit čtyři pražské artikule, neboť 

národ tolik touží po míru, že se stejně poddá. Podobně to později formuluje i Pekař, u 

kterého ale nenajdeme kritický tón. Sokol pokračuje ve výkladu událostí včetně převratu 

v Praze. Schyluje se k lipanské bitvě a vyprávění nabývá na dramatičnosti a také 

jednostrannosti. Pro Sokola se v bitvě u Lipan neutkali pražané se šlechtici proti táborům, 

jak zněl tradiční učebnicový výklad. U Lipan se střetla ziskuchtivá, pyšná šlechta s lidem, 

který bojoval za svobodu. Český lid si totiž bez ní neuměl představit svoji existenci. „Lid 

postřehl, že šlechticům nejedná se o nic menšího, než aby zavedli v zemi České stav, jaký 

byl před válkou, že má přestati rovnost bratrství křesťanského, pro kterou se tolik krve 

prolilo, že lid opět má pocítit na sobě tíži panství šlechtického, a čeho dobyl, že mu má býti 

odňato. A český lid nemůže již býti bez svobody, proto napíná síly, sbírá se rychle a 

hrdinsky hotoví k boji, aby si uhájil hojnosť, která je mu dražší než život. […] Hrdosť 

šlechtická káže, aby na povznesení pokleslé moci, nešetřilo se obětí, aby se pro dosažení 

moci té bojovalo až do těch hrdel a statků.“92 Další výklad je opět velmi zajímavý. Přímo u 

Lipan Sokol přijímá nová vědecká poznání a uvádí zvlášť velení a duchovní správu pro obě 

bratrská vojska. Prokop Veliký je dokonce pouze duchovním správcem. Ve stejném odstavci 

však Sokol odmítá jiné Tomanovy závěry. Vrací se k nadhodnocenému počtu bojovníku na 

obou stranách (osmnáct tisíc na straně radikální, dvacet pět na straně panské jednoty). Jak 
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lze vysvětlit, že Sokol akceptuje jen část vědecky zjištěné historické skutečnosti? Je logické, 

že velký počet bojovníků na obou stranách zdůrazňuje důležitost bitvy. Ale proč tedy 

nezvýraznit i význam Prokopův? Popis průběhu bitvy naznačuje, že Sokol znal i Zapovo 

Vypsání husitské války. „Lidskosť kázala vítězům vyzvati poražených, aby se vzdali a ustati 

od dalšího prolévání krve. Ale v bitvě této vítězná strana krutěji si vedla proti synům rodné 

země, než kdy proti vetřelcům. […] Přítel zuřivě vrážel meč v prsa příteli, pod těžkou ranou 

Čecha klesal Čech, soudruhu nadarmo se podával druh, který sám kolikráte zachoval život. 

[…] Rekové do té doby nepřemožení, jejichž hrdinství obdivovala se daleká cizina,93 padli 

tu skláceni rukou bratrskou. Někteří houfové, vidouce marný bij, dali se na útěk. Ale většina 

jich polapena a hanebně upálena od souvěrců.“94 Takto pojatý výklad průběhu bitvy má 

k Zapovi velmi blízko. Zap také uvádí, že vítězové odmítli brát poražené na milost.95 

V nemilosrdném boji Čecha proti Čechu, kde šlechtě a panské jednotě chyběly základní 

morální hodnoty, padlo podle Sokola třináct tisíc mužů, jejichž krev prosákla do lipanské 

stráně. Třináct tisíc padlých určitě lépe ilustruje zvířecí jednání vítězů než pouhých třináct 

set. Proto zde Sokol ignoruje Tomanovy propočty. Sedm set upálených bojovníků ve 

stodolách nemuselo být upáleno souvěrci, i když do dnešní doby neexistuje přesvědčivý 

důkaz o tom, kdo stodoly zapálil. Ovšem Zap ve svém díle uváděl Menharta z Hradce. Proto 

Sokol mluví o vině souvěrců. Čapek ze Sán je pro Sokola zbabělcem, neboť „vůdcům je 

čestněji padnouti, než přežíti porážku vojska udatného.“96 Přitom o úloze, kterou na bojišti 

Čapek ze Sán sehrál, se v odborných kruzích diskutovalo. Sám Zap považoval Čapkův útěk 

za uposlechnutí přání Prokopa Velikého, který si uvědomil, jak nutné je zachránit alespoň 

část vojenské síly do budoucna. Naopak podle Tomana Čapek zmařil poslední šanci na 

vyrovnaný boj, když nepomohl spolubojovníkům dostat se ze své vozové hradby na volné 

prostranství. Je tedy zřejmé, že Sokol vybíral z historiografie to, co se mu v dané chvíli lépe 

hodilo. 

 Následuje obšírné hodnocení celé epochy. Na rozdíl od výše uvedených autorů 

učebnic v něm nezaznívá žádná kritika radikálních husitů. Celé hodnocení je vlastně pojato 

jako apologetika husitského hnutí. Sokol vždy připustí kritiku, aby ji v zápětí vyvrátil. 

Účelem Sokolova pojetí je vynést český národ tohoto období. Píše: „Jaký to vznešený zjev 

v dějinách, národ Český v XV. století. Kolem něho národové nemyslící, tonoucí ve 
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středověkých pověrách, jen dle jména křesťané, ale podstatu křesťanství neznající, o ni se 

nestarající.“97 Na nejfrekventovanější výtku, totiž že husitské války vedly ke zbídačení země 

a válečná škody se pro prostý lid staly neúnosné, Sokol namítá: „Škod po zemi České válka 

způsobila mnoho, a jakkoli tehdáž lid náš byl v požitcích skromný, přece i jemu posléze 

stala se nesnesitelnou. Ale pro tyto škody nesmíme zapomenouti na cenu toho, co se v ní 

zachovalo. Válkou husitskou zachoval národ sama sebe. […] Země česká od nemoudrých 

panovníků na ujmu Českého národu rozdávána byla na pospas cizincům. Ti v ní dělali pány, 

syn domácí octl se v jejich podruží. Husitskou válkou věc ta byla napravena.“98 Tedy 

hospodářské škody byly, ale byly by větší, kdyby cizinci ovládli český národ. A že se bořily 

kláštery a kostely? „Vytýká se Čechům, že ve válce husitské pobořili mnoho klášterů. To se 

zdá býti surovostí. Byť se to tak i nazvalo, třeba je se rozpomenuti, že klášterové bořili se i 

v jiných válkách. […] Ale v Čechách na boření klášterů sluší pohlížeti jinak. […] Kláštery 

byly však i tvrze uvnitř České země, které poslouchaly vnějšího jejího nepřítele, a byly proto 

ve válce jeho s nepřítelem tím velice nebezpečné.“99 Stejnými argumenty Sokol omlouvá i 

zabíjení mnichů. Ve válce je přece bohužel přirozené, že se lidé zabíjejí. A mniši stáli na 

straně nepřátelské. Navíc nepřítel vraždil také, a to lidi skutečně nevinné – starce, ženy a 

děti. Ani ničení uměleckých památek Sokol nekritizuje. Vždyť v jiných válkách jich bylo 

zničeno mnohem více. Navíc pohnutkou českého lidu nebyla zuřivost či surovost, ale přísný 

výklad bible. Činili tak tedy z náboženské horlivosti a to je třeba odpustit. Celé hodnocení 

husitské epochy uzavírá zdůrazněním přínosu, který měla pro český národ. „A ten národ, pro 

nějž na počátku války nebylo dost pohany, potupy, posměchu, vymohl si statečností svou 

během války tolik obdivu, že již nepřátele jeho neodvažovali se jím pohrdati nebo jej 

podceňovati.“100 Sokolovo hodnocení je svědectvím své doby a vypovídá mnohé i o něm 

samotném. Nepochybně mladočesky smýšlející učitel stavěl český národ přede všechny. 

Jeho pohnutky byly nejčistší, duchovní úroveň nejvyšší, touha po svobodě již tehdy 

obrovská.  

 Jak je uvedeno na počátku rozboru učebnic 19. století, je třeba uvažovat i o vlivu, 

který na vytváření povědomí i tradice měli jednotliví učitelé. Na středních školách vyučovali 

dějepis univerzitní absolventi, kteří museli být vědeckou historií poznamenáni. Jak to ale 

bylo na školách obecných a měšťanských? Učitelé se vzdělávali na čtyřletých učitelských 

ústavech. Učitelské ústavy byly střední odborné školy zakončené zkouškou. Po absolvování 

                                                           
97 Sokol, J.: Dějepisné učení pro školy obecné. Díl 2. Praha 1894, str. 248. 
98 Sokol, J.: Dějepisné učení pro školy obecné. Díl 2. Praha 1894, str. 250. 
99 Sokol, J.: Dějepisné učení pro školy obecné. Díl 2. Praha 1894, str. 248-9. 
100 Sokol, J.: Dějepisné učení pro školy obecné. Díl 2. Praha 1894, str. 250. 
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učitelského ústavu se jejich absolventi dostávali na obecní školy ve funkci zatímního učitele. 

Po zkoušce učitelské způsobilosti mohli po dalších třech letech působení na této škole složit 

další zkoušky a přejít na školu měšťanskou. Učitelé si volili mezi oborem gramaticko-

historickým, nebo matematicko-přírodovědným, který se roku 1886 rozdělil ne dva 

samostatné odbory přírodovědný a matematicko-technický. Dějepis tedy nebyl samostatným 

studijním oborem. Učitelské ústavy používaly vlastní učebnice, i když ke zkoušce 

způsobilosti byly doporučeny i některé středoškolské gymnaziální učebnice. S jakým 

výkladem husitství se adepti učitelství setkávali? V sedmdesátých letech vychází Lepařova 

učebnice.101 Na rozdíl od ostatních autorů Lepař vysvětluje problém konciliárního hnutí a 

podstatu sporu mezi papežem a  basilejským koncilem. Upozorňuje, že vzhledem 

k nevyjasněným sporům mezi papežem a koncilem byla platnost samotného vyrovnání 

s Čechy omezená. Situaci Čechů ještě komplikovalo lstivé jednání poslů koncilu a jejich 

hmotná síla. Na druhé straně Lepař kritizuje i tábory a sirotky, pro něž se válka stala téměř 

řemeslem a začali proto být škodlivými nejen pro sousedy, ale i pro domácí obyvatelstvo. 

Pak už jen uvádí, že došlo k pověstné bitvě u Lipan, k níž neposkytuje žádné podrobnosti, 

jen že zvítězila strana pražská. Dále popisuje jednání mezi husity a Zikmundem, kdy se 

Zikmund zachoval neupřímně a falešnými sliby přechytračil český národ. V hodnocení 

husitství Lepař mylně označuje za důsledek války ztrátu Braniborska, které země Koruny 

české ztratily již v roce 1415. Lepařova učebnice je prostá dramat a krveprolití. Přesto jsou 

z ní cítit autorovy sympatie k radikálům a obecně k Čechům.  

Následuje Letošníkova učebnice z roku 1890.102 Je mnohem stručnější než Lepařova 

a postrádá jakákoli hodnocení. Několika větami je jen řečeno, že strana táborská 

nesouhlasila s kompaktáty, a proto došlo mezi ní a stranou pražskou spojenou s pány k bitvě 

u Lipan. Letošníkova učebnice vyšla po konzervativní reformě roku 1883 a navíc se zdá, že 

měla nahradit Lepařův příliš náročný text. Tato učebnice asi neovlivňovala postoj učitelů 

k husitství. To obstaraly jiné publikace. V devadesátých letech se mimo jiné doporučovala 

Tomkova učebnice Děje země české a Kameníčkův a Dvořákův Všeobecný dějepis pro vyšší 

třídy středních škol, o kterých jsme již hovořili. Učitelé tedy i po roce 1883 byli seznámeni 

s více vlasteneckými interpretacemi. 

 Husitství bylo v druhé polovině 19. století považováno za jednu z nejvýznamnějších 

epoch českých dějin. K husitské tradici se hlásila česká politická reprezentace. Proto 

v učebnicích nalezneme tolik nepřesností. U některých autorů přetrvává Palackého pojetí 
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radikálních husitů jako strany demokratické, která v Evropě šířila nové myšlenky. Lze 

sledovat mnoho nepřesností i odmítání akceptovat nové vědecké poznatky jen proto, aby se 

neoslabila hrdinská úloha radikálních husitů. Na druhou stranu je však třeba uznat, že ve 

svých hodnoceních důsledků lipanské bitvy byli mnozí autoři velice umírnění. Byli ochotni 

připustit, že země již potřebovala mír a že porážka radikálů umožnila cestu ke kompromisu. 

Mnoho autorů se také hodnocením zcela vyhýbá a omezují se na prostou prezentaci faktů. 

Tito autoři patrně straní tomu, aby historie nebyla výchovou, ale vědou.  
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Období 1918 – 1939 

 
Období první republiky bylo obdobím dalšího vývoje husitské tradice a jejích 

posunů. O významu, jaký měla husitská tradice pro prostého Čecha, svědčí fakt, že legie 

byly za války pojmenovávány podle některých husitských bojovníků. Sám Masaryk, který se 

stavěl proti přílišnému historismu na úkor řešení problémů současné společnosti, se dal po 

vzniku republiky slyšet, že „Tábor je náš program“. Přetrvávající význam husitské tradice 

byl patrný i ve snaze prosadit den upálení Jana Husa jako pamětný svátek, což vzbudilo 

ohromnou nevoli katolických lidovců, nebo účast prezidenta Masaryka a členů vlády na 

Husových oslavách roku 1925, důsledkem čehož bylo přerušení styků s Vatikánem. 

Husitskou tradici uznávali téměř všichni. Integrální nacionalisté se hlásili k národnostní 

stránce husitského boje. Jako se husitům podařilo počeštit města, měly se nyní počeštit 

Sudety. K husitskému odkazu se hlásili evangelíci a církev československá. Radikální levice 

tehdy prohlašovala, že boží bojovníci byli předchůdci socialistické revoluce.103 

Protišlechtický podtext husitství pomáhal obhájit pozemkovou reformu a ospravedlnit 

záborový zákon z roku 1919. Vždyť právě šlechtici (nikoli již pouze pražané) byli příčinou 

národní tragédie u Lipan. S počtem voličů agrární strany rostl i důraz na roli selského lidu 

v celém hnutí a na bezpráví, kterého se jim po bitvě u Lipan od šlechty dostalo.  

Význam, jaký byl přikládán husitské tradici, však měl svá úskalí. V první řadě si je 

třeba uvědomit, že Češi tvořili pouhých 51% obyvatelstva Československa, a to jejich část 

tvořili Moravané, kteří zpravidla neměli k husitství příliš kladný vztah. Pro zbytek obyvatel 

země husitství postrádalo hlubší význam nebo ho cítili jako období nepřátelské. Jak by čeští 

Němci mohli oslavovat období, které bylo výrazně protiněmecké? Přitom je třeba mít na 

paměti, že na Slovensku bylo po vzniku republiky potřeba vybudovat školství od samých 

základů. Na Slovensko odcházeli čeští učitelé a učili český dějepis. Místo, aby dostal 

slovenský národ prostor vybudovat si vlastní dějinné vědomí, byla mu importována čistě 

česká tradice. I když k hodnocení husitské epochy přibylo konstatování, že právě v tomto 

období pronikla čeština na Slovensko, je jasné, že husitství Slovákům, kromě evangelické 

menšiny, bylo úplně cizí. Navíc, jak upozorňovali někteří prvorepublikoví intelektuálové, 

národ se stále více upínal ke své minulosti a ztrácel kontakt s přítomností. Hlasy volající po 

umírněnosti v otázkách historie bohužel zůstávaly nevyslyšeny. 

 Odborná historiografie první republiky se hlásila k tradici Gollovy školy. Bitva u 

Lipan byla stále ve středu pozornosti celé řady historiků, což vyvrcholilo roku 1934, tedy v 
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roce pětisetletého výročí bitvy. Jak se podařilo historikům v období první republiky držet se 

vědy a nenechat se ovlivnit společenskými tlaky? Jiří Rak říká, že „dějepisec je vždy spjat se 

svou dobou a […] do své interpretace minulosti nutně promítá své vlastní zkušenosti, 

názory, sympatie i antipatie.“104 A prvorepublikový historiograf se dal současnou 

společenskou situací ovlivnit velmi značně. Ač jsou příspěvky k lipanské bitvě pramenně a 

vědecky poměrně dobře zpracované (zde je patrný vliv Gollovy školy), interpretace celého 

období se velmi různí. Většině historiků jsou společné sympatie k radikálům a přesvědčení, 

že bitva u Lipan byla národní tragédií. Někteří historikové se stále drží Palackého 

interpretace o boji demokracie proti feudalismu, ačkoli už dávno věděli, že s demokratičností 

polních vojsk to nebylo zdaleka tak slavné. Výjimkou v pojetí lipanské bitvy jako národní 

tragédie byla jen hrstka historiků jako Josef Pekař,105 který proti názoru téměř celé 

společnosti označil bitvu u Lipan za šťastný den národních dějin, F. M. Bartoš nebo velice 

konzervativně smýšlející katolík Sahula, o němž byla řeč již v minulé kapitole. Vzhledem k 

obrovskému množství příspěvků k lipanské bitvě se v této práci detailně podíváme pouze na 

výzkum významnějších historiků, tedy Urbánka, Bartoše a Frankenberga. Zabíhat do 

vojensko-taktických podrobností ostatních není pro tuto práci podstatné. 

 Otakar Frankenberger106 je podobně jako Zap zastáncem Palackého demokratického 

pojetí dějin. I pro Frankenbergera byl Aleš Vřešťovský vlastně prezidentem české republiky. 

Menhart z Hradce, v čele některých pánů pod obojí, naopak dělal vše pro to, „aby moc 

demokracie byla zlomena“.107 Obdobně jako Palacký rozlišuje jednotu panskou a městskou, 

rozlišuje Frankenberger stranu šlechticko-patricijskou a demokraticko-vojenskou. Jako 

téměř všichni historici od dob Palackého popisuje řádění polních vojsk v Čechách a jejich 

rekviziční politiku, blížící se spíše loupení. To mu ale nebrání označit radikály za 

demokratickou stranu. Hlavním důvodem opanování Prahy byla podle Frankenbergera 

skutečnost, že na počátku května se na Kačině sbírala jenom část vojsk. Jednota ještě neměla 

posily z jihu a západu, a proto si její velitelé netroufali utkat se tváří v tvář s dobře 

cvičenými polními vojsky před Plzní. Frankenberger považuje za velkou chybu, že  polní  

vojska  nezanechala obléhání Plzně a nevytáhla na Kačín, kde by již v zárodku zabránila 

vzniku velké panské armády. Frankenberger se drží vysokých odhadů počtu bojujících. Na 
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104 Rak, J.: Bývali Čechové. Praha 1994, str. 6. 
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straně radikálů uvádí asi osmnáct tisíc bojovníků. Změnou ovšem je, že na straně panské 

jednoty uvádí podle Bartoška z Drahonic jen asi devatenáct tisíc dvě stě mužů. Znamená to, 

že jako první historik vyvrací existující mýtus, o značné převaze panských vojsk, což mělo 

výrazně znevýhodňovat hustské radikály. To je Frankenbergův nesporný přínos. 

Frankenberger patří k zastáncům teorie, že útěk Jana Čapka ze Sán nebyl zradou. Věří, že 

posledním Prokopovým rozkazem bylo, aby se vojsko probilo do Kolína. Dobu trvání bitvy 

omezil Frankenberger jen na tři hodiny. Bitva prý skončila dokonce již v sedm večer. 

Padlých bylo třináct tisíc (vrací se tedy k výkladu Tomkovu a Palackého). Vzhledem k tomu, 

že v osmnáctitisícovém kontingentu radikální strany bylo pět tisíc účastníků z měst, je při 

tomto počtu padlých logické, že pro Frankenbergera byla porážka bratrských vojsk naprostá: 

„obě polní vojska byla úplně zničená“108. Důsledkem bitvy u Lipan bylo podle něj zlomení 

demokratické vlády. Mírná husitská strana se musela o moc rozdělit se šlechtou a ta se brzy 

stala opět rozhodující mocí v Čechách. Kvůli bitvě u Lipan zaujal koncil příkřejší stanovisko 

a strana pod obojí se musela spokojit jen s kompaktáty.109 V hodnocení důsledků bitvy se u 

Frankenbergera úplně ztrácí, že by oceňoval obnovení míru v zemi. 

 Rudolf Urbánek napsal ve 30. letech velké množství příspěvků do různých časopisů a 

sborníků, několik brožur a jednu velkou monografii110. Přispěl též do Československé 

vlastivědy, vydané v Praze roku 1932. V příspěvku do Rozprav Kruhu pro studium 

českoskoslovanských dějin vojenských111 i ve Vojensko historickém sborníku112 se pokusil 

shrnout a zhodnotit publikovanou literaturu, která o bitvě vyšla. Co se nových názorů týče, 

Urbánek obhajoval Jakoubka z Vřesovic, jenž byl obviňován z toho, že oslabil radikální 

stranu, když se žatecko lounským svazem nepřišel k Lipanům a setrval v obléhání 

Kostomlat. Podle Urbánka to bylo výhodné, protože zabránil příchodu posil ze severu.113 

Tento názor však již o dva roky později v knize Lipany a konec polních vojsk nezastával a 

poukazoval na to, že obrovskou výhodou panské jednoty byla soustředěnost jejích sil, 

zatímco Jakoubek z Vřesovic byl u Kostomlat a část sirotků plenila panství východočeských 

pánů. Jako první se Urbánek zajímá o přítomnost Bedřicha ze Strážnice při mírových 

jednáních přímo u Lipan. Z vojensko-taktického hlediska přišel s teorií špicí (jakýchsi 
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tykadel, která se mohla vzdálit od hlavní vozové hradby a zvlášť zaútočit na nepřítele. Jak 

poukázal Petr Čornej,114 šlo o Urbánkův mylný výklad pojmu). Urbánek se držel nízkého 

počtu padlých (asi 1500-2000). Zajatých bylo několik tisíc a byli rozděleni jednotlivým 

vítězným vojskům. K upálení ve stodolách přikročil podle něj plzeňský landfrýd, který se 

mstil za útrapy způsobené obléháním Plzně. Urbánek byl velkým kritikem rejs,115 jež podle 

něj znamenaly oslabení síly svazů a nedostatek energie na důsledný boj proti českým 

katolíkům. Co se hodnocení důsledků bitvy týče, v duchu ostatní literatury 30. let považuje 

Urbánek bitvu u Lipan za národní neštěstí. Bitva u Lipan byla „příčinou, že výsledky dlouhé 

války nebyly zcela úměrny jejímu vítěznému průběhu“.116 „Tragická vina Lipan … [padá] na 

jejich utrakvistické spojence … bojující tu v osudném nepochopení v cizích službách ... pro 

Řím, proti vlastním zájmům“.117 Ovšem dodává, že Palomarova ohlávka nebyla nasazena 

českému národu tak pevně na šíji. V Čechách a na Moravě se podařilo ustálit dvojvěří.118 

Urbánek tedy připouští, že husité i přes porážku radikálů u Lipan něčeho dosáhli – vymohli 

si přijímání pod obojí. 

 Jiný pohled na věc nalezneme u F.M. Bartoše. Bartoš vyzdvihuje národnostní aspekt 

husitství. Upozorňuje na skutečnost, že v Basileji to byli hlavně Němci, kteří byli proti 

ústupkům husitům a zaujímali obzvláště nesmiřitelné stanovisko. „V sebemenším ústupku 

Čechům viděli zadání cti německého národa."119 Bartoš byl také v české historiografii první, 

kdo odsoudil rozhodnutí oblehnout Plzeň. Nešlo mu o bezpráví, které se dělo katolíkům, ale 

o to, že Plzeň byla dokonalou pevností, která už v průběhu husitských válek několikrát 

odolala. Musela být vyležena, což zákonitě vzbuzovalo odpor vesnického lidu, který byl 

zatěžován rekvizicemi. Uvolněná kázeň ve vojsku zapříčinila odchod Prokopa od Plzně a 

radikální strana tak přišla o svého nejschopnějšího diplomata i vůdce. Situaci ještě zhoršil 

příjezd Jana Čapka ze Sán, který byl zpychlý vítězstvím v Pobaltí a politicky vedl polní 

vojska špatným směrem.120 Tuto kritiku Čapka ze Sán bychom u jiných historiků nenašli. Je 

pravda, že Hugo Toman upozorňoval na napětí, které existovalo mezi Čapkem za Sán a 

                                                                                                                                                                                   
113 Československá vlastivěda IV. Dějiny. Praha 1932. 
114 Čornej, P.: Lipany ve svědectví pramenů. Husitský Tábor 8. 1985. 
115 Urbánek, R.: Bitva u Lipan. K 500. výročí bitvy u Lipan 30. května 1434. Československá obec sokolská. 
Praha 1934. 
116 Urbánek, R.: Lipany. Rozpravy kruhu pro studium československých dějin vojenských V, Praha 1934, str. 
5. 
117 Urbánek, R.: Lipany. Rozpravy kruhu pro studium československých dějin vojenských V, Praha 1934, str. 
5. 
118 Urbánek, R.: Bitva u Lipan. K 500. výročí bitvy u Lipan 30. května 1434. Československá obec sokolská. 
Praha 1934. 
119 Bartoš, F.M.: Lipany. Praha 1934, str. 34. 
120 Bartoš, F.M.: Lipany. Praha 1934. 
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Prokopem Holým a jež mohlo ovlivnit velení v lipanské bitvě,121 o špatných charakterových 

vlastnostech sirotčího hejtmana však až do útěku z bitvy není nikde ani zmínka. V jednání u 

Lipan Bartoš opět obviňuje Čapka, že nebyl ochoten v ničem ustoupit. Zatímco Prokop 

Veliký i Bedřich ze Strážnice, který  přijel  na bojiště pozdě, a proto musel po neúspěšném 

vyjednávání zase odjet, byli ochotni ustoupit, Čapkův postoj dovedl radikály k bitvě. V 

hodnocení bitvy u Lipan však Bartoš zaujímá ojedinělý postoj, neboť argumentuje, že bitva 

měla na husitskou demokracii očistný vliv. Po porážce radikálů u Lipan se husitství zbavilo 

stop vojenské diktatury.122 Na rozdíl od Frankenberga tedy Bartoš poopravuje Palackého 

interpretaci, ale zcela se jí nezříká. Husité zůstávají nositeli demokratických ideálů, ale 

nejsou to polní obce a jejich vojska, nýbrž umírněnější strana, která se po Lipanech dostala 

k moci. Lipany tedy nejsou osudovou národní tragédií. Tento názor na dalších třicet let upadl 

do zapomnění, neboť marxistickým historikům padesátých let nevyhovoval. Ale na konci 

šedesátých let tuto myšlenku rozvedl Kalivoda a dodnes je považována za adekvátní 

hodnocení výsledku lipanské bitvy. 

 Můžeme tedy shrnout, že i nejvýznamnější historiografové období mezi dvěma 

světovými válkami podléhali různým společenským tlakům, aniž by si toho museli být 

vědomi. Každý z nich zároveň přinesl nové zajímavé poznatky (Frankenberger o 

vyrovnaném počtu bojovníků na obou stranách, Urbánek o přítomnosti Bedřicha ze 

Strážnice u Lipan před bitvou, Bartoš o chybách před Plzní a o pozitivním přínosu porážky 

polních vojsk). Zároveň se však dopouštějí chyb či nepřesností, ať již v samotném výkladu 

nebo v hodnocení. Frankenbergerovy počtu bojujících a padlých jsou nadhodnocené (což 

Toman prokázal již na konci 19. století) a mluví o radikálech jako o nositelích 

demokratických ideálů. Urbánek hovoří o národní tragédii a o nevyváženosti patnáctiletého 

úsilí a výsledků. Jako by bylo pro zemi žádoucí dalších mnoho let bojovat proti celé Evropě. 

Bartoš, pravděpodobně stržený protiněmeckými náladami třicátých let, vehementně 

zdůrazňuje oprávněnost protiněmeckých postojů, když je podle něj porážka Čechů otázkou 

cti pro všechny Němce. Záhadou zůstává Bartošova nenávist k Čapkovi ze Sán.  

 Jak se projevily výsledky odborného výzkumu ve školním dějepise? Na školní 

dějepis první republiky byl vyvíjen zcela mimořádný tlak. Hned po vytvoření republiky byly 

schváleny nové prozatímní osnovy a dějepisu byl uložen úkol vychovávat republikánsky 

smýšlející zapálené vlastence. Byl-li školní dějepis 19. a počátku 20. století ovlivněn 

potřebami společnosti, platí to pro období republiky v neztenčené míře. Jak bude patrno, 

                                                           
121 Toman, H.: Husitské válečnictví za doby Žižkovy a Prokopovy. Praha 1898, str. 143. 
122 Bartoš, F.M.: Lipany. Praha 1934, str. 58. 
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autoři využívali výkladu ke glosování ryze současných problémů. Pomocí výkladu 

komentovali vládní národnostní politiku, vztah k Čechům, Slovákům i Němcům, 

ospravedlňovali některé zákony jako záborový zákon z roku 1919 nebo prováděcí jazyková 

nařízení z roku 1926. Na momentální společenskou situaci nepochybně dbali autoři Hrbek a 

Vodehnal, když ke kladům husitské epochy připočítávali emancipaci žen. Dokazovali ji tím, 

že prý ženy bojovaly na hoře Vítkově.123 Zcela nově se ve výkladu objevují i některé další 

prvky. Na rozdíl od předchozích učebnic se mnohem detailněji rozebírá jednání s koncilem a 

vyzdvihuje význam jednání v Chebu. Rovněž zcela nově se v učebnicích objevuje tvrdá 

kritika krále Zikmunda. Nová republika si žádala propagaci republikánských ideálů, proč 

tedy neukázat na špatné počínání krále? Ve třicátých letech se v učebnicích objevuje stále 

výrazněji sociální aspekt husitství. Častěji se připomíná třídní aspekt a boj za lepší 

podmínky i pro prostý lid. Nejvýraznějším rozdílem však zůstává hodnocení lipanské bitvy. 

Pryč jsou umírněné soudy. Od dvacátých let je lipanská bitva národní tragédií. Pekař a Lohr 

jsou jedinými dvěma autory učebnic, kteří nehovoří o tragédii. Ve třicátých letech 

v souvislosti s postupným rozpadem evropského bezpečnostního systému a nástupu 

Hitlerova režimu v Německu stále více roste důraz na potřebu národní svornosti, neboť jen 

tehdy, když jsme byli svorní, zmohli jsme celou Evropu. Stále častěji se také poukazuje na 

jedinečnost českého národa. 

 Autoři učebnic první republiky na rozdíl od svých předchůdců až na jedinou výjimku 

psali, že pozvání Čechů do Basileje inicioval laskavým listem basilejský koncil, když viděl 

po bitvě u Domažlic, že násilím s Čechy nic nezmůže. Jen Gebauerová, Jirák a Reitler 

v učebnici pro měšťanské školy z roku 1919 píší, že „pozval papež zástupce Čechů na 

církevní sněm.“124 Že papež husity nezval, je přitom jasné. Nepřesná je i formulace autorů 

Štorcha a Čondla, kteří uvádějí, že jednání byla neupřímná, protože papeži i koncilu šlo jen o 

to, jak přimět husity laskavostí a mírností k ústupnosti.125 Z toho by ale vyplývalo, že se 

papež basilejských jednání účastnil, a pak by byl musel uznat kompaktáta. O tom jsme 

ostatně hovořili již výše. Nově také tvůrci učebnic upozorňují, že kromě vojenských úspěchů 

vedl koncil a Zikmunda k jednání s husity také strach z šíření husitských myšlenek 

v zahraničí. Pekař uvádí, že „Čechové zajisté neopomíjeli v působivých německých a 

                                                           
123 Hrbek, J., Vodehnal, J.: Všeobecný dějepis pro vyšší školy průmyslové a odborné. Díl druhý. Praha 1932, 
str. 81. 
124 Gebauerová, M., Jirák, A., Reitler, A.: Dějepis pro školy měšťanské. Díl 2. Praha 1919, str. 33. 
125 Štorch, E., Čondl, A.: Pracovní učebnice dějepisu. Díl druhý, po druhou třídu měšťanských škol. Praha 
1935, str. 135. 
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latinských letácích hájiti v říši, ba i dál na západ a východ, svého stanoviska.“126 Na strach 

z šíření husitství později upozorňují i další autoři.127  

 Jednání koncilu s Čechy v Chebu, které pro autory 19. století nebylo nijak významné 

a v učebnicích se o něm nehovořilo, se náhle stává jedním z vrcholů celé husitské éry. 

Pravděpodobně proto, že v republice byla vytvořena národní církev československá, která se 

hlásila k osobnosti samotného Husa a k některým jeho náboženským ideálům. K Husovu 

odkazu se zároveň hlásila i nově vzniklá Českobratrská církev evangelická, která na 

husitském základně spojila augsburské a helvétské vyznání. Osobnost Husa se tedy stává 

významnější, než byla pro českou společnost 19. století, která vycházela spíše z válečné 

stránky husitského hnutí a obdivovala Jana Žižku a Prokopa Holého, ovšem posledního jako 

vojevůdce, nikoli jako kněze. I konzervativní Pekař označuje jednání v Chebu za největší 

trumf husitských Čech, když bylo Čechům přiznáno, co bylo Husovi odepřeno.128 Jeho 

formulace je však ve srovnání s jinými umírněná. Hrbek a Vodehnal mluví o kapitulaci 

koncilu před Čechy, která se stala i vítězstvím Husovým.129 Mluvit v této fázi jednání o 

kapitulaci koncilu je jednoznačně nadsázka. Samozřejmě, že šlo o podstatný ústupek, 

v dosavadní historii církve nevídaný. Ovšem kapitulovat přece znamená vzdát se. A 

basilejský koncil se rozhodně nevzdal. Ještě radikálněji ale jednání v Chebu popisuje roku 

1935 Lohr. Tučným písmem uvádí, že „koncil veřejně uznal hlavní zásadu Husovy nauky, 

kapituloval před Čechy a přiřkl jim svrchovaně mravní vítězství nad církevní autoritou.“130 

Koncil ovšem žádné zásady Husova učení nepřijal. Pouze Čechům zaručil, že nepůjde o 

soudní proces, ale o diskusi, jež bude posuzována podle Písma svatého. A kdo vlastně byl 

roku 1432 církevní autoritou – zda koncil nebo papež – je také otázka. Hovořit o tom, proč 

autoři koncilu připisovali tak nepříznivou roli, je snad zbytečné. Prvorepublikový školní 

dějepis využíval každé příležitosti k tomu, aby poukazoval na výjimečnost a sílu národa. A 

národ, před kterým kapituluje koncil, navíc jako reprezentativní fórum římskokatolické 

církve, je přece silný! 

                                                           
126 Pekař, J.: Dějiny československé. Praha 1921, str. 54. Tato Pekařova učebnice se v kapitole o husitství 
ničím neliší od učebnice Dějiny naší říše z roku 1914. Jen v té starší z nich je lipanská bitva mylně  datována 
na 31. května. V této kapitole je citována učebnice vydaná až po první světové válce, protože vydání spadá do 
tohoto období. 
127 Například autoři Hrbek a Vodehnal ve svých třech učebnicích: Všeobecný dějepis pro vyšší školy 
průmyslové a odborné. Díl druhý. Praha 1932, str. 80, Všeobecný dějepis pro vyšší třídy středních škol. Díl 2. 
Praha 1934 a Všeobecný dějepis pro vyšší třídy středních škol II. Střední a nový věk po osvícenství. 
128 Pekař, J.: Dějiny československé. Praha 1921, str. 54. 
129 Hrbek, J., Vodehnal, J.: Všeobecný dějepis pro vyšší školy průmyslové a odborné. Díl druhý. Praha 1932, 
str. 80. 
130 Lohr, F.:  Všeobecný dějepis pro učitelské ústavy. Díl II. Dějiny středního věku. Praha 1935, str. 116. 
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 Dalším novým prvkem českých učebnic dějepisu je detailnější rozbor jednání Čechů 

s koncilem. Tomu vévodí dva prvky: neupřímnost či vychytralost jednání ze strany koncilu a 

zhoubná nesvornost Čechů. Jak uvádí roku 1925 Dejmek: „Když tedy Řím viděl, že husitů 

nelze zdolati přímým poctivým bojem, rozhodl se dosíci toho lstí.“131 Jinými slovy místo 

přímé války a tisíců mrtvých se katolická církev zbaběle rozhodla pro vyjednávání, při 

kterém se navíc chovala věrolomně, protože hledala možné spojence ochotné ke 

kompromisnímu řešení. Štorch a Čondl roku 1935 hovoří o ohlávce, kterou se koncil snažil 

nasadit bujnému koni, aby ho zkrotil.132 Na této metafoře není nic nového (pronesl ji už legát 

koncilu Juan Palomar), jen se poprvé objevuje i ve školní učebnici. Mnozí autoři ovšem 

připouštějí, jaký podíl měli na tomto jednání koncilu Češi sami a stav v zemi. Jirák a Reitler 

roku 1922 píší, že koncil spoléhal na českou nesvornost a vzájemnou soupeřivost mezi 

jednotlivými husitskými stranami.133 Pekař uvádí, že poslové basilejského koncilu, kteří 

přišli do Čech, viděli, že bude stačit nabídnout mnohem méně, pokud se ovšem Češi 

přestanou bát pomsty polních obcí. Vždyť vyčerpaná země již toužila po míru.134 Opět zde 

Pekař uvádí velmi nepopulární hledisko. Namísto opěvování radikálních husitů píše o 

strachu z polních vojsk!  

 Nesvornost národa, která umožnila koncilu falešné jednání, zaujala celou řadu autorů 

učebnic. Zajímavé je, že vinu za nesvornost nesou všichni: někdo viní šlechtu, někdo 

pražany nebo měšťany obecně, odvážnější dokonce po vzoru Pekařově kritizují i polní obce 

a radikální stranu. Do poslední skupiny spadají kromě Pekaře ještě Hrbek a Vodehnal,135 

kteří vlastně zopakovali to, co uvedl Pekař, dále Mlčoch a Lohr. Lohrovou inspirací  

pravděpodobně nebyl sám Pekař, nýbrž Bartošovy práce z roku 1934 a jeho kritika obléhání 

Plzně. Obdobně jako Bartoš totiž Lohr upozorňuje, že táboři i sirotci se svou neukázněností 

pořád více stávali nepřáteli země.136 Mlčoch navíc upozorňuje, že táboři a sirotci již odvykli 

pokojnému zaměstnání a nechtěli zanechat válečného řemesla. Jako další příčinu nesvornosti 

uvádí touhu pražanů po klidném provozování živností.137 Pro Horáka nejsou ekonomické 

pohnutky (hmotná záhuba prve kvetoucího království) důvodem k tomu, aby pražané a 

                                                           
131 Dejmek, P.: Stopami lidstva. Dějepis pro 6.-8. rok obecných škol. Praha 1925, str. 73. 
132 Štorch, E., Čondl, A.: Pracovní učebnice dějepisu. Díl druhý, po druhou třídu měšťanských škol. Praha 
1935, str. 135. 
133 Jirák, A., Reitler, A.: Dějepis pro jednoroční učebné kursy při měšťanských školách. 2. nezměněné vydání. 
Praha 1922, str. 94. 
134 Pekař, J.: Dějiny československé. Praha 1921, str. 54. 
135 Hrbek, J., Vodehnal, J.: Všeobecný dějepis pro vyšší školy průmyslové a odborné. Díl druhý. Praha 1932, 
str. 80. Uvádějí, že neústupnost táborského bratrstva byla pro ostatní Čechy a zemi zužovanou vleklou válkou 
nepřijatelná. 
136 Lohr, F.:  Všeobecný dějepis pro učitelské ústavy. Díl II. Dějiny středního věku. Praha 1935, str. 116. 
137 Mlčoch, J.: Učebnice dějepisu pro měšťanské školy. 2. díl. Praha 1935, str. 98. 
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měšťani jednali s koncilem za zády lidu138 (zde se již vkrádá třídní interpretace zrádců na 

straně jedné a prostého lidu na straně druhé). Dejmek říká, že se pražané zapomněli tak, že 

se spojili s katolickými pány proti táborům.139 Slovník, který autoři učebnic volí, napovídá, 

že neměli pro jednání staroměstských konšelů pochopení. Jejich sympatie byli jednoznačně 

na straně radikálů. Mnohem více kritiky než měšťané si však v republikánském 

Československu vysloužila šlechta. Příčinou jednání šlechty bývá uváděna touha získat 

zpátky moc, o kterou přišli.140 Jak uvádějí Štorch a Čondl, husitské hnutí ji zajímalo pouze 

potud, pokud mohla získávat nové statky. V období před Lipany však již nebylo, co 

rozchvátit, a proto začala  toužit po míru. „Šlechta poznala, že nyní nastal vhodný okamžik 

zbaviti se demokracie, jejímiž nositeli byli táboři a sirotci.“141 Nechme stranou diskusi o 

tom, zda se dá vojenská diktatura polních obcí nazývat demokracií. Jen pro ilustraci, do jak 

velké míry byla vina na nesvornosti připisována šlechtě, uveďme ještě nepravdivé tvrzení 

Zítkovo, že někteří z nich, jako Menhart z Hradce, se nechali potají přijmout do církve již 

v Basileji.142 Je pravda, že někteří Češi včetně univerzitních mistrů vstupovali v jednotu 

s církví, tj. uznávali kompaktáta, při pobytu poslů basilejského koncilu v Čechách a Chebu. 

Není však pravda, že by se tak stalo v Basileji, kde Menhart ani nebyl.  

Kvůli dalšímu výkladu o učebnicích druhé poloviny čtyřicátých let a období po 

únorovém převratu je zde třeba upozornit ještě na jednu důležitou okolnost. Prvorepublikoví 

autořispolečně sdíleli jeden názor: Ochotu k ústupkům a ke kompromisnímu řešení ve formě 

tzv. kompaktát (tedy čtyř artikul pražských se značnými omezeními) projevila mírná 

Příbramova strana,143 naopak neústupnost projevili táboři, sirotci a Jan Rokycana. O 

Rokycanově „zásadovosti“ a neochotě ke kompromisu se mj. dočteme u Peška, který píše, že 

„všichni husité kompaktát neuznali, zvláště Rokycana byl proti nim.“144 Ve své další 

učebnici z roku 1933 však již Rokycanu nezmiňuje, jen sirotky a tábory. Obecně lze říci, že 

Rokycana ve třicátých letech v této souvislosti z učebnic mizí. Znovu se objevuje až po 

druhé světové válce. V té době již ovšem jako jeden z předních zastánců kompromisu 

s koncilem. O tomto problému budeme ještě hovořit v následující kapitole. 

                                                           
138 Horák, L.: Dějepis pro jednoroční učební kursy (IV. ročníky) při školách měšťanských. Praha 1927, str. 
148. 
139 Dejmek, P.: Stopami lidstva. Dějepis pro 6.-8. rok obecných škol. Praha 1925, str. 73. 
140 Lohr, F.: Všeobecný dějepis pro učitelské ústavy. Díl II. Dějiny středního věku. Praha 1935, str. 116. 
141 Štorch, E., Čondl, A.: Pracovní učebnice dějepisu. Díl druhý, po druhou třídu měšťanských škol. Praha 
1935, str. 135. 
142 Zítek, J.: Dějepis pro obchodní akademie. 2. část. Chrudim 1935, str. 72. 
143 Podle Nováka lákaná sliby koncilu a Zikmunda. Viz Novák, F.: Všeobecný dějepis pro vyšší třídy gymnasií, 
reálných gymnasií a reformních reálných gymnasií. Díl II. Střední a nový věk. Praha 1937, str. 82. 
144 Pešek, J.: Má vlast. Československá dějeprava pro nejnižší třídy škol středních. Praha 1922, str. 53. 
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 V otázce, kdo vlastně bojoval u Lipan, je od předválečného období vidět jistý posun. 

Nejsou to již jen táboři. Za první republiky prožívají svoji renesanci i sirotci, jež autoři 

přestávají opomíjet. Dokonce i v upravených vydáních předválečných učebnic se k bitvě 

lipanské doplňuje účast sirotků. Horčička a Nešpor uvádějí sirotky už ve své učebnici z roku 

1920.145 Ovšem roku 1927 je opět vynechávají a mluví pouze o pražanech spojených 

s katolickými pány proti táborům.146 Mimochodem výpadek přítomnosti pánů pod obojí 

nalezneme také u Matouška roku 1933.147 Možná, že tento mylný údaj převzal přímo 

z Horčičkovy a Nešporovy učebnice z roku 1927. Na druhou stranu ovšem na rozdíl od 

Horčičky s Nešporem Matoušek jmenuje sirotky. Roku 1935 Mlčoch zcela ignoruje 

přítomnost šlechty na bojišti, když uvádí, že „vojska Táborů, Sirotků a 23 měst očekávala 

Pražany u Lipan.“148 Stále opakovaná chyba, vědecky vyvrácená již na konci 19. století, je 

přítomnost oddílů třiadvaceti českých měst. S touto mylnou informací se setkáme ve třech 

učebnicích.149 Nejde pravděpodobně o náhodný omyl. Republikánskému duchu českých 

učebnic stále lahodila Palackého interpretace bitvy jako boje demokratické strany proti 

šlechtě a feudalismu. Přítomnost bojovníků měst vrhá na radikální stranu demokratické 

světlo, vždyť právě měšťané byli v různých dobách nositeli demokratických myšlenek a 

ideálů. Proč ale Mlčoch zcela vynechává přítomnost pánů, je záhadou.  

 Dá-li se obecně říci, že v převážné většině učebnic se správně opravily údaje o 

účastnících bitvy, nemůžeme totéž uvést o popisu samotného průběhu. Nadále se uvádějí 

tisíce padlých a někdy se bojuje až do rána. Prokop se opět dostává do čela nejudatnějších 

bojovníků, nebo alespoň velí oběma vojskům. Dá se říci, že na pořad dne se vrací Sokolův 

vášnivý popis. Gebauerová, Jirák a Reitler v učebnici pro měšťanské školy z roku 1919 

popisují bitvu takto: „Nastala vražedná, divoká a zoufalá řež, při níž nebylo slitování ani 

odpuštění – jen jediná smrt za každou cenu. Teprve noc učinila konec děsnému vraždění, ale 

tu již nebylo nikoho, kdo by rány odrážel. Jen hromady mrtvol nepřemožitelných božích 

bojovníků pokrývaly bojiště.“150 Najdeme zde tedy hned několik zavádějících údajů. Co se 

doby trvání bitvy týče, již od Tomana víme, že skončila kolem osmé hodiny večerní.151 Jen 

stěží jde tuto večerní hodinu označovat za noc. Přesto je tento údaj přesnější než u Zítka 

                                                           
145 Horčička, J., Nešpor, J.: Dějepis pro školy občanské. Praha 1920, str. 31. 
146 Horčička, J., Nešpor, J.: Dějepis pro jednoroční učebné kursy při měšťanských školách. Praha 1927, str. 59. 
147 Matoušek, K.: Všeobecný dějepis pro obchodní akademie. Díl 1 Praha 1933, str. 172. 
148 Mlčoch, J.: Učebnice dějepisu pro měšťanské školy. 2. díl. Praha 1935, str. 98. 
149 Novák, F., Till, A.: Dějepis pro ústavy učitelské. Díl II. Dějiny středního věku. 3. přepracované vydání. 
Praha 1922, str. 171; Novák, F.: Všeobecný dějepis pro vyšší třídy gymnasií, reálných gymnasií a reformních 
reálných gymnasií. Díl II. Střední a nový věk. Praha 1937, str. 82; Mlčoch, J.: Učebnice dějepisu pro 
měšťanské školy. 2. díl. Praha 1935, str. 98. 
150 Gebauerová, M., Jirák, A., Reitler, A.: Dějepis pro školy měšťanské. Díl 2. Praha 1919, str. 33. 
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roku 1925, kdy uvádí, že došlo „k děsnému vraždění, jež trvalo až do rána.“152 Hugo Traub 

dokonce uvádí, že bitva trvala dne a noc, tedy čtyřiadvacet hodin. Tento údaj nenalezneme 

jen v jeho učebnici z roku 1922, stejný údaj opakuje i o patnáct let později.153 Přitom 

Frankenberger ve dvacátých letech znovu dokázal, že bitva trvala poměrně krátce. Pro 

Frankenbergera skončila již okolo sedmé hodiny večer.154 I Československá vlastivěda 

z roku 1932 hovoří o čtyřhodinovém průběhu155 a roku 1934 Urbánek vysvětluje, že bitva 

rozhodně netrvala až do rána.156 Ovšem v jiném titulu z téhož roku uvádí, že bitva trvala 

pozdě do noci.157 Bartoš zase v Lipanech z roku 1934 uvádí, že poražení byli dobíjeni až do 

rána.158 Nemyslí tím však samotnou bitvu, spíše její dohru. Motiv autorů učebnic, ale i 

historiků, kteří zjevně nevěděli, jak nejlépe věc formulovat, aby se jim podařilo bitvu u 

Lipan dostatečně zdramatizovat, je jasný: čím déle bitva trvala, tím jasněji vystupuje udatný 

zápas božích bojovníků. Proto i Urbánek kolísá mezi jasným konstatováním, že bitva trvala 

do osmé hodiny večerní, s velmi vágní formulací o boji pozdě do noci. Záhadné ovšem je, že 

přesnější údaj nalezneme v publikaci, která sloužila spíše populárně vědeckým účelům 

(spisek k pětistyletému výročí bitvy u Lipan vydaný Českou národní radou), zatímco 

nepřesný údaj ve vědecké monografii (Lipany a konec polních vojsk). Ale vraťme se 

k analýze popisu lipanské bitvy z pera Gebauerové, Jiráka a Reitlera. Hromady mrtvol na 

bojišti je také zkreslený údaj. Je pravda, že není uveden přesný počet padlých a autoři 

nemohou být usvědčeni z nepravdy. V dané souvislosti ovšem čtenář musí vyvodit závěr, že 

většina bojovníků v bitvě padla. To neodpovídá skutečnosti, jak ji popsal již v devadesátých 

letech 19. století Hugo Toman. Na druhou stranu ani vědecká historická obec první 

republiky v tomto ohledu nezaujala jasné stanovisko. Již Otakar Frankenberger se vrací 

k údaji třinácti tisíc padlých.159 Stejně vysoký počet dále uvádí také Jaroslav Kosina roku 

1933.160 Rudolf Urbánek se naopak uvádí nižší údaj o maximálně dvou tisících zabitých 

bratří.161  

                                                                                                                                                                                   
151 Toman, H.: O bitvě u Lipan. In: Osvěta 1890, č. 10, str. 872. 
152 Zítek, J.: Dějepis pro obchodní akademie. 2. část. Chrudim 1925, str. 72. 
153 Traub, H.: Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních. Díl 2. Střední věk a část nového. Brno 1922, 
str. 130; Traub, H.: Všeobecný dějepis pro nižší třídy středních škol Díl 2. Praha 1937, str. 24. 
154 Frankenberger, O.: Naše velká armáda. K pětistyletému výročí vzniku husitských válek. Praha 1921. 
155 Československá vlastivěda IV. Dějiny. Praha 1932. 
156 Urbánek, R.: Bitva u Lipan (K 500. výročí bitvy u Lipan). Československá obec sokolská. Národní rada 
ČSR, Praha 1934. 
157 Urbánek, R.: Lipany a konec polních vojsk. Praha 1934. 
158 Bartoš, F.M.: Lipany. Praha 1934, str. 54. 
159 Frankenberger, O.: Naše velká armáda. K pětistyletému výročí vzniku husitských válek. Praha 1921. 
160 Kosina, J.: Velikáni našich dějin. Praha 1933, str. 293. 
161 Urbánek, R.: Lipany a konec polních vojsk. Praha 1934. 
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 Velice významnou úlohu v učebnicích tohoto období dostává údaj o počtu radikálů 

upálených ve stodolách i o tom, kdo je podpálil. Historiografové dodnes nevyřešili otázku 

toho, kdo vlastně vydal příkaz stodoly podpálit, zda to byl Menhart z Hradce, jak uvádí Zap, 

nebo bojovníci landfrýdu plzeňského, kteří tak chtěli odplatit vyčerpávající obléhání jejich 

města, či zda šlo o muže Oldřicha z Rožmberka. Od dob Palackého je však zřejmé, že ve 

stodolách nebyly upáleny tisíce mužů, ale jen okolo sedmi set. Zítek se ve své učebnice 

kloní k Zapovu názoru, že sedm set bratří dal podpálit Menhart z Hradce.162 Pravda je, že to 

byl právě Zítek, kdo tvrdil, že Menhart ještě v Basileji vstoupil v jednotu s katolickou církví 

a tak byl jedním ze strůjců národní nesvornosti, která vyvrcholila právě u Lipan. Navíc je 

tento názor v souladu s protišlechtickým tónem, který můžeme u Zítka (a nejen u něj) 

pozorovat. Kdo ale poradil Mlčochovi formulaci, že „700 zajatých bratří upálila 

bratrovražedná vášeň ve stodolách“,163 zůstává záhadou. Jen těžko si lze představit, že 

bratrovražedná vášeň vykonává nějakou činnost. Od toho jsou přece lidé. Zavádějící je 

formulace Štorchova a Čondlova. Tvrdí totiž, že zajatci nebyli šetřeni a byli upáleni 

v nedalekých stodolách.164 Celá záležitost pak vyvolává dojem, že byli upáleni všichni 

zajatci. To samozřejmě neodpovídá pravdě, vždyť mnoho z přítomných bylo naverbováno na 

poslední chvíli a nebyl důvod je volně nepropustit. Ovšem záměr této formulace je jasný. Zlá 

šlechtická strana byla tak nelítostná, že upálila všechny své zajatce. 

 Úloha Prokopa Holého v bitvě u Lipan je obdobně zkreslená jako v učebnicích 19. a 

počátku 20. století. I když jen u několika málo autorů, můžeme přesto pozorovat snahu 

zheroizovat Prokopovy skutky a jeho osobnost. Například roku 1922 Pešek píše: „V tuhé 

seči Prokop Holý, pokoušeje se v čele nejudatnějších odraziti útok, klel, byv usmrcen 

šípem.“165 Přitom možnost, že by Prokop osobně v bitvě bojoval, zpochybnil již Palacký, 

poněvadž husitští kněží nikdy nebojovali a nebyl důvod, proč by měl Prokop tuto zásadu  

porušit.166 Traub ve svém výkladu upozorňuje na spojitost mezi národním hrdinou Janem 

Žižkou a Prokopovou smrtí, když říká, že Prokop (mimochodem s tisíci věrnými – opět 

neurčitý velký údaj) padl deset let po smrti Žižkově.167 Tuto spojitost v jiných učebnicích 

nenalezneme. Vzhledem k věhlasu Jana Žižky však není překvapením, že dal Traub tyto dvě 

osobnosti do souvislosti a vyzdvihl i velikost Prokopovu. Roku 1935 u Štorcha s Čondlem 

                                                           
162 Zítek, J.: Dějepis pro obchodní akademie. 2. část. Praha 1925, str. 72. 
163 Mlčoch, J.: Učebnice dějepisu pro měšťanské školy. 2. díl. Praha 1935, str. 98. 
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166 Palacký, F.: Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. Praha 1928, str. 113. 
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mluví o Prokopovi jako o vrchním veliteli táborů a sirotků, což bylo také vyvráceno již v 19. 

století.  

 Stejně jako v předchozím období můžeme se i za první republiky dozvědět, že šlo o 

boj Čecha proti Čechovi, o bratrovražedný boj. Zase zaznívá, že co nezmohla Evropa, 

zkazili si Češi sami. Gebauerová, Jirák a Reitler konstatují, že „česká nesvornost vykopala 

hrob české svobodě.“168 Pešek tento výrok roku 1922 vyšperkoval, když prohlásil, že česká 

nesvornost dokázala to, co nesvedla statisícová vojska sehnaná z téměř celé Evropy.169 

Statisícová vojska – to už vzbuzuje u studentů respekt. Kde by se ale v tehdejší Evropě vzalo 

tolik bojovníků. A jak uvěřit, že proti Čechům stála téměř celá Evropa, když šlo spíše o 

problém Svaté říše římské? 

 Jaké byly podle autorů prvorepublikových učebnic dějepisu výsledky lipanské bitvy? 

Na rozdíl od období druhé poloviny 19. a počátku 20. století můžeme sledovat hned několik 

změn. Některé prvky zůstaly stejné. Jak již bylo mnohokrát ukázáno, za první republiky 

prožívá renesanci Palackého interpretace lipanské bitvy jako boje strany demokratické proti 

feudální. Republika chtěla vyzdvihnout takové epochy dějin, ke kterým se mohla hlásit, 

které byly republikánskému duchu blízké. Stejně jako se historikům hodilo označovat Aleše 

Vřešťovského za „presidenta“, bylo žádoucí označovat radikální stranu za nositele 

demokratických myšlenek. V takové interpretaci se ovšem Lipany stávají skutečnou tragédií. 

Použijeme-li slov ze Zahradníkovy učebnice z roku 1935, „Lipany jsou místem smutně 

památným porážkou českého lidu, která měla pro vývoj národa přetrpké následky.“170 O 

porážce moci lidu, a tedy i české demokracie, a o znovuobnovení moci pánů hovoří také 

Jirák a Reitler roku 1922, Dejmek roku 1925 i Kejř roku 1935. Vítězství šlechty je pro 

autory špatné. Ze sociálního (skoro až socialistického pohledu) pány kritizuje ve své 

učebnici z roku 1922 Horák: „Tehdy se pánům podařilo, že zničili čeho se báli více nežli 

Říma a Zikmunda, a to byla táborská vláda lidu! Proto nedbali ukrutenství, aby zhubili 

semeno táborství, jako nebezpečí svého státu.“171 Kejřova kritika z roku 1935 je naopak 

kritikou šlechty z národnostního hlediska. Uvádí, že „bitva zpečetila na dlouhou dobu osud 

země. Vlády se opět zmocnila šlechta, nepřející národu.“172 Kejř přece nepopisuje 

pobělohorské období, kdy šlo skutečně o šlechtu importovanou z různých cizích zemí. Ve 

                                                                                                                                                                                   
167 Traub, H.: Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních. Díl 2. Střední věk a část nového. Brno 1922, 
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168 Gebauerová, M., Jirák, A., Reitler, A.: Dějepis pro školy měšťanské. Díl 2. Praha 1919, str. 33. 
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171 Horák, L.: Dějepis a nauka občanská pro 2. třídu měšťanských škol. Praha 1922, str. 35. 
172 Kejř, V.: Dějepis pro 6. až 8. postupný ročník obecných škol. Praha 1935, str. 50. 
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středověku byla česká šlechta nositelem české státnosti mnohem více než města ovládaná 

Němci. Je pravda, že německý vliv v průběhu husitských válek v městech poklesl a města 

byla výrazně počeštěna. Ale to neznamená, že by zároveň byla poněmčena šlechta. Kdo byl 

například Jiřík Poděbrad – byl i on národu nepřející šlechtic? Kolik šlechticů se v letech po 

Lipanech hlásilo ke kompaktátům! Někteří republikánsky smíšení autoři učebnic se skutečně 

nezastavili ani před zjevnou nepravdou, posloužila-li pošpinění šlechty. 

 Při výkladu výsledků lipanské bitvy však zaznívají i nové poznatky. Za prvé už 

autoři ve většině případě opouštějí omyl dob před první světovou válkou a většinou opatrněji 

formulují, jaký dopad bitva na radikály měla. Jejich moc byla spíše ochromena než zlomena. 

Soukup roku 1922173 dokonce připomíná, že po válce odcházeli husitští bojovníci do cizích 

vojsk. Byli-li by zcela zničeni, nemohli by nikam odejít. Nově zaznívá stesk, že kvůli 

lipanské bitvě neodpovídaly výsledky patnáctiletému krutému boji a ekonomickému 

vyčerpání země. V této souvislosti jde autorům hlavně o výsledky náboženské. Soukup a 

Jirák s Reitlerem svorně litují, že se nepodařilo reformovat celou církev, což bylo původní 

snahou husitství. Hrbek s Vodehnalem na druhou stranu připisují husitům zásluhy, že učinili 

první krok k rozbití universalismu Říma.174 To ovšem není zcela přesné. Copak Hrbek 

s Vodehnalem zapomněli na hnutí jako valdenští a kataři? Opět můžeme odpovědět jen to, že 

rozhodně působí lépe, je-li Čechům přidělena role prvních reformátorů církve, než kdyby 

byli až několikátí v pořadí. 

Zcela jedinečné hodnocení lipanské bitvy nalezneme u Lohra. Kromě Pekaře, který 

bitvu nehodnotí vůbec a omezuje se na kladné přijetí Zikmunda, je Lohr jediným autorem, 

jenž nehovoří o bitvě jako o národní tragédii. Pravděpodobně inspirován Bartošovou 

vědeckou prací nebo Pekařem píše, že Lipany učinily konec neštěstí země.175 To je soud 

ojedinělý, navíc uvážíme-li, že byl uveden v učebnici pro učitelské ústavy a mohl tedy 

ovlivnit názor budoucích učitelů. Vliv tohoto tvrzení ovšem nebyl pravděpodobně příliš 

velký. Nejen proto, že jde jen o kapku v moři národních tragédií. Také proto, že sám Lohr 

otupuje ostří tohoto soudu, když dodává, že Lipany zároveň způsobily škodu celému 

husitství, neboť po oslabení vojenské moci bylo nutné přistoupit na podmínky koncilu a 

nedalo se již déle jednat o ústupcích.176 
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Zcela nově se můžeme v prvorepublikových učebnicích setkat s ostrou kritikou 

Zikmunda Lucemburského. To pro nás nemůže být překvapením. Zatímco autoři 19. a 

počátku 20. století se v učebnicích spokojili s konstatováním, že si Zikmund trůnu dlouho 

neužil a za necelý rok zemřel, objevuje se za první republiky zcela nový motiv. Líčení 

Zikmundovy věrolomnosti a nečestnosti, jeho sliby Čechům na straně jedné a koncilu na 

straně druhé, jeho neochota obsadit vyšší úřady jinak než katolickou šlechtou, rozchvácení 

království a tak dále. Stejně jako u popisu průběhu bitvy používají autoři velmi silných slov 

a někdy si skutečnost značně přibarvují. Motiv je nasnadě – co nebylo možné psát v době 

habsburské monarchie, bylo v republikánském Československu vítáno. Otevřenou kritiku 

krále by úřady habsburské monarchie nekvitovaly s povděkem. Teď však mohla zaznít 

naplno. Je ale pravděpodobné, že Zikmund byl v českém historickém povědomí velmi 

neoblíbený již před první světovou válkou. Jenže průpovídky o „ryšavé lišce“ se šířily spíš 

ústně. Dá se předpokládat, že vlastenecky smýšlející učitelé již tehdy podrobovali Zikmunda 

ostré kritice.  

S čím přesně se setkáme v prvorepublikových učebnicích? Till v učebnici z roku 

1923 Zikmundovi vyčítá, že za něj hluboko poklesla královská moc. Nemíní tím ve 

skutečnosti absolutní moc panovníka. Své tvrzení Till chápe teritoriálně – pokleslá královská 

moc přinesla územní ztráty. Píše: „Statky královské rozdal král věrným pánům a také 

Braniborsko od koruny české odtrhl a prodal Fridrichu Hohenzollerskému.“177 Je třeba jen 

dodat, že území dal Němcům, což Zikmundovi muselo v českých očích značně přitížit. Proto 

Zahradník roku 1935 ke ztrátě Braniborska do závorky přidává, že „tato země se stala 

základem pozdějšího království pruského a císařství německého, jakož i moci 

hohenzollernské rodiny“.178 Z podstatně větších teritoriálních ztrát obviňuje roku 1925 

Zikmunda Zítek: „česká panství v Míšni, Francích a Horním Falci [byla] zastavena. 

Braniborsko již r. 1415 prodal Fridrichu Hohenzollernovi, králi polskému postoupil Spiš a 

Benátčanům Dalmacii.“179 V poznámce zase Novák studentům připomíná, že „takto 

okleštěný rozsah zachoval si český stát až do třicetileté války.“180  

Zikmundova věrolomnost je ještě o něco rozšířenějším tématem. O tom, že Čechům 

dal velké sliby, aby je přiměl k přijetí kompaktát, ale přitom zároveň tajně koncilu slíbil, že 

své sliby nebude brát vážně, hovoří Dejmek, Gebauerová s Jirákem a Reitlerem, Lohr, Hrbek 

                                                           
177 Till, A.: Učebnice dějepisu na základě vlastivědném a sociologickém pro chlapecké i dívčí školy občanské. 
Díl 2. Obrazy z dějin středního a nového věku do r. 1792. 3. přepracované vydání. Praha 1923, str. 43. 
178 Zahradník, K.: Dějepis pro měšťanské školy II. Středověké dějiny, Praha 1935, str. 58. 
179 Zítek, J.: Dějepis pro obchodní akademie. 2. část. Chrudim 1925, str. 73. 
180 Novák, F.: Všeobecný dějepis pro vyšší třídy gymnasií, reálných gymnasií a reformních reálných gymnasií. 
Díl II. Střední a nový věk. Praha 1937, str. 83. 
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s Vodehnalem, Mlčoch i Novák. Za všechny ocitujme plamennou kritiku Horákovu z roku 

1922: „Král Zikmund zestárlý v nepravostech zemřel již rok po tomto svém vítězství: a tu se 

ukázalo, že Čechy hanebně oklamal: v tajném dopise kardinálům svůj zápis Čechům 

prohlásil za neplatný! A nebylo již nikoho, kdo by se pravdy a práva zastal.“181 Tady asi 

Horák naráží zpět na „lipanskou tragédii“ a ochromení moci radikálů, kteří se teď nemohli 

domoci pravdy a práva. Nejčastěji se mezi Zikmundovy nesplněné sliby zahrnuje slib nechat 

uznat Rokycanu arcibiskupem a slib dodržovat kompaktáta, případně také slib rozdělit 

kostely. Podle Soukupa se Zikmund dokonce vynasnažil, aby papež Jana Rokycanu 

pražským arcibiskupem neuznal.182 Přitom určitě nebylo nutné, aby k odmítavému kroku 

papeže někdo nutil. Hugo Traub ale upozorňuje ještě na jeden porušený slib – „ačkoli se 

většina národa hlásila ke kalichu, přece dosazoval Zikmund na vysoké úřady jenom 

katolíky,“183 což ovšem není pravda. 

Jenom dva autory učebnic nechává Zikmund poměrně chladnými. Roku 1935 

Matoušek i Kejř v duchu autorů konce devatenáctého a počátku dvacátého století jen 

konstatují, že byl Zikmund roku 1436 přijat a do roka zemřel. Normě se vymyká Pekařovo 

pojetí. Ten totiž hodnotí nástup Zikmunda kladně. Alespoň volba slov nasvědčuje tomu, že 

Pekař Zikmundův nástup na trůn vítá. Píše, že „k slavnému přijetí Zikmunda za krále došlo 

v Jihlavě roku 1436. […] Zato daleko větší byly koncese Zikmundovy; nejdůležitější byla, 

že držitelům rozchvácených statků církevních a komorních bylo užívání jejich potvrzeno; 

stranám náboženským měly zůstati kostely jejich podle stavu tehdejšího. I město Tábor na 

tom základě učinilo smír s králem.“184 U Pekaře není ani slovo o věrolomnosti, o 

nesplněných slibech a tajném jednání s koncilem. Pro Pekaře byly Zikmundovy ústupky 

mnohem významnější, než obětování tří artikulů. Tímto přístupem Pekař předjímá způsob, 

jakým budou výsledky bitvy hodnoceny po roce 1989. 

A jak autoři prvorepublikových učebnic hodnotili výsledky celého období? Obecně 

lze říci, že vládne deziluze z toho, že se nepodařilo uskutečnit původní záměry. V podtextu 

je stále cítit, že nebylo-li by došlo k lipanské bitvě, výsledky mohly být mnohem 

významnější. Kladně se nejvíce hodnotí vojenská sláva Čechů a obdiv, jaký v Evropě 

vzbuzovali. Pro vlastenecky smýšlející autory učebnic bylo lahůdkou poučovat žáky o tom, 

co malý národ zmohl proti celému světu. Například roku 1935 Kejř píše, že „zvláště ovšem 

byli tehdejší Čechové obdivováni proto, že se odvážili postaviti se do boje téměř proti celé 

                                                           
181 Horák, L.: Dějepis a nauka občanská pro 2. třídu měšťanských škol. Praha 1922, str. 36. 
182 Soukup, F.A.: Dějepis pro školy občanské. Díl 2. Praha 1922, str. 28. 
183 Traub, H.: Všeobecný dějepis pro nižší třídy středních škol. Díl 2. Praha 1937, str. 24. 
184 Pekař, J.: Dějiny československé. Pro nejvyšší třídu škol středních. Praha 1921, str. 55. 
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Evropě. Bojovati tehdy proti státní nebo církevní moci nebylo lehké.“185 Také Dejmek roku 

1935 nešetří chválou českého národa: „Malý náš národ poutal tehdy k sobě pozornost celého 

světa. Každý se užasle tázal: Co činí malý národ tak silným, že odolává celému světu 

nepřátel vlastními nepatrnými silami? A seznali, že je to veliká a krásná myšlenka 

osvobození lidského ducha z pout církevní poroby, že je to veliká myšlenka demokracie, 

která všem vrstvám dává spolurozhodovati o společných zájmech (vše se zřetelem na zájmy 

celého národa, všech jeho složek, i jeho vrstev nejnižších a nejširších.“186 Dejmkova pasáž je 

jedinečnou ukázkou, jak udělat z dějepisu především výchovu. Parafrází této pasáže je asi to, 

že malý český národ byl v 15. století středem obdivu, a to proto, že byli lidé jednotní a jako 

jeden muž hájili společné zájmy. Ignorovali tehdy třídní rozdíly a upínali se na to, co je 

spojuje. A tak by se přece dobří Češi měli chovat i v současné republice. Pešek k tomu 

dodává, že český husita měl vlast, na kterou byl hrdý, protože jeho vlast byla v zahraničí 

obdivována.187 Tedy studente, udělej vše pro to, abys i dnes mohl být na svou vlast hrdý! 

Kromě dosažení respektu v okolní Evropě a důvodu k národní hrdosti se pozitivně 

hodnotí i rozvoj českého jazyka a počeštění měst. To mnohé prozrazuje o národnostní situaci 

v prvorepublikovém Československu. Jak mohly být oficiální učebnice státu, ve kterém 

tvořila německá menšina 23,4% všeho obyvatelstva, tak silně protiněmecké? Po 

prozkoumání učebnic nelze ani trochu uvažovat o tom, že by byl separatismus německých 

oblastí v třicátých letech pouze jejich chybou. Češi k nim rozhodně nebyli nijak laskaví. 

Kromě soustavného opěvování vyhnání Němců z českých měst jako například Matouškovo 

z roku 1933, že „německé patriciáty ve vnitročeských městech zmizely v posíleném českém 

sebevědomí […] Okrajní pás německé národnosti byl zatlačen ke hranicím české země,“188 

nalezneme i skryté protiněmecké útoky. Ještě před vydáním prováděcích předpisů 

k jazykovému zákonu roku 1925 totiž Zítek „nenápadně“ opěvuje význam, jaký čeština za 

doby husitské získala: „čeština vládla u dvora, v úřadech, které měly býti osazovány pouze 

Čechy a na soudech byla čeština závazná i pro cizince. Vnikala i do krajů dříve 

poněmčených.“189 Jinými slovy: Nikomu nebylo umožněno komunikovat se soudy nebo 

úřady jinak než česky a nebyli žádní němečtí úředníci. Není to příhodná paralela? 

V opěvované husitské době vládla všude čeština. Proč by tomu tedy nemělo být stejně i za 

první republiky? Proč dávat německé menšině výhody? Ani tehdy žádné nedostali. A pak se 

                                                           
185 Kejř, V.: Dějepis pro 6. až 8. postupný ročník obecných škol. Praha 1935, str. 51. 
186 Dejmek, P.: Stopami lidstva. Dějepis pro 6.-8. ročník obecných škol. Praha 1925, str. 73-4. 
187 Pešek, J.: Učebnice dějepisu pro nižší třídy středních škol. Díl 3. Praha 1933, str. 23. 
188 Matoušek, K.: Všeobecný dějepis pro obchodní akademie. Díl 1. Praha 1933, str. 172. 
189 Zítek, J.: Dějepis pro obchodní akademii. 2. část. Chrudim 1925, str. 73. 
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podařilo počeštit německé kraje. Podobně zakuklený je i útok Traubův. Nevinně popisuje, že 

„podnes se zachovalo míst v Německu pravidelné zvonění (o 21. hodině) z doby husitských 

válek. Věřící byli vyzýváni zvoněním k modlitbě, aby tak spíše čelili obávaným 

bojovníkům.“190 V podtextu ale zaznívá, že Němci si dodnes připomínají, jaký strach měli 

z Čechů. Je až paradoxní, že autoři učebnic první republiky mnohem více zdůrazňovali 

vítězství nad Němci ve městech než jejich předchůdci za dob Rakouska-Uherska. Vždyť 

v Předlitavsku byla německá většina pro Čechy mnohem větším nebezpečím než 

v Československé republice německá menšina. A po prvních vypjatých momentech vzniku 

republiky byli někteří čeští Němci ochotni spolupracovat s československou vládou. 

Kromě útočného vztahu k Němcům v učebnicích zcela nově zaznívá vztah 

k národům, které nebyly pro autory učebnic konce 19. a počátků 20. století důležití. 

Vzhledem ke snaze první republiky postavit základ na myšlence čechoslovakismu náhle 

všichni zdůrazňují, že i Slováci měli k husitství vztah. Zároveň jde i o recidivu myšlenky 

slovanské vzájemnosti 19. století, nyní rozvíjené. Autoři jako Soukup, Zítek, Hrbek s 

Vodehnalem připomínají, že právě v tomto období pronikla čeština na Slovensko. Kromě 

Slovenska upozorňují i na kladné styky s Polskem a polsko-litevskou unií (Hrbek 

s Vodehnalem v tomto období správně shledávají příčinu pozdějšího přijetí Jagellonců na 

český trůn191) a obecně o zesílení slovanského vědomí. Je třeba mít na mysli, že Poláci byli 

také poměrně početnou menšinou první republiky a patrně bylo v zájmu českého národa mít 

k nim dobrý vztah. Soukup píše: „Styky s Poláky a Slováky přivedly Čechy k vědomí 

slovanské příbuznosti. Polská šlechta učila se česky; naopak zase zájezdy husitských vojsk 

na Slovensko budily znovu češství mezi Slováky.“192 Výchovnost této informace je nasnadě 

– Slované Československé republiky, spojte se, vždyť v historii jste si byli blízcí. Při 

obhajování nároků Čechů na Slezsko Hrbek a Vodehnal upozorňují, že se za husitských 

válek český jazyk rozšířil až do Horního Slezska193. To je v rozporu s údaji, které uvádějí 

Traub či Matoušek, a to, že čeština se pořádně nedostala ani na Moravu a Horní Slezsko bylo 

zcela poněmčeno.194 

Co se vzdělanosti za husitského období týče, nenalezeme, na rozdíl od ostatních 

oblastí, jednotu v hodnocení. Autoři učebnic se rozdělili vlastně na dva tábory: jedni se 

                                                           
190 Traub, H.: Všeobecný dějepis pro nižší třídy středních škol. Díl 2. Praha 1937, str. 25. 
191 Hrbek, J., Vodehnal, J.: Všeobecný dějepis pro vyšší školy průmyslové a odborné. Díl druhý. Praha 1933, 
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opírají o tradiční obrázek selky čtoucí bibli, jak to popsal Piccolomini, jiní upozorňují na 

úpadek pražské univerzity i na ztráty kulturních hodnot. Zatímco Pekař, Till, Zítek a 

Zahradník se kloní k úpadku vzdělanosti i vědecké činnosti, Soukup a Kejř hovoří o rozvoji 

vzdělanosti v nejširších vrstvách obyvatelstva. Například Soukup píše, že Češi pilně čítali 

v bibli a přemýšleli o náboženských otázkách.195 Naopak Novák a Till uvádějí: „Pokrok 

vzdělanosti byl na dlouho zastaven. Univerzita pražská, ztrativši ve válkách množství statků, 

jen živořila, vzdělanců v zemi uzavřené duševně proti cizině značně ubylo.“196 Popisují i 

dopad na umění: „Také pro rozvoj umění byla husitská doba neblahá. Táboři, zavrhující 

nádheru bohoslužebnou, zničili mnoho klášterů, soch, obrazů, knih i monstrancí na 

nenahraditelnou škodu českého umění.“197 Till sám však v jiné učebnici dodává, že „také 

Zikmund dal ze zlatých a stříbrných ozdob chrámu sv. Víta a Karlštejna raziti peníze na 

válku.“198 Dá se říci, že ztráta uměleckých památek a úpadek vzdělanosti je obecně jediná 

věc, za kterou byli všichni husité v období první republiky kritizováni. Jinak se kritika 

omezuje pouze na šlechtu, případně umírněné husity a pražany. 

 Negativní dopady, jejichž popis bude následovat, podle autorů učebnic nebyly 

v žádném případě vinou radikálů. Naopak je cítit přesvědčení, že kdyby byli radikální husité 

u Lipan uspěli, výsledky by byly lepší a odpovídaly by patnáctiletému válečnému úsilí. O 

stesku autorů učebnic, že se nepodařilo reformovat celou církev, jsem již hovořila výše. 

Mimo toho autoři často litovali posílení moci panů, rozložení národní jednoty a stálých 

sporů mezi jednotlivými stavy, které dovedly zemi až k Bílé hoře. Porušení národní jednoty 

vidí jako problematický výsledek husitství například Pešek.199 Jirák a Reitler zase 

upozorňují na soustavné potyčky mezi stavy, které oslabovaly moc země.200 Štorch a Čondl 

upozorňují, že vítězi u Lipan nebyli pražané, ale panstvo,201 a právě to, že se nepodařila 

zlomit jeho moc kritizují Jirák a Reitler.202 Najdou se ovšem i autoři, kteří některé z těchto 

negativně hodnocených aspektů přetvářejí. V době, kdy byli všichni vůči vysoké šlechtě 

                                                                                                                                                                                   
194 Traub, H.: Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních. Díl 2. Střední věk a část nového. Brno 1922, 
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200 Jirák, A., Reitler, A.: Dějepis pro jednoroční učebné kursy při měšťanských školách. 2. vydání. Praha 1922, 
str. 95. 
201 Štorch, E., Čondl, K.: Pracovní učebnice dějepisu. Díl druhý, pro druhou třídu měšťanských škol. Praha 
1935, str. 136. 
202 Jirák, A., Reitler, A.: Dějepis pro jednoroční učebné kursy při měšťanských školách. 2. vydání. Praha 1922, 
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nesmírně kritičtí a rádi se chápali příležitosti ji kritizovat, se Soukup této možnosti zříká ve 

jménu jedinečnosti Čech ve srovnání se světem. Píše: „Nikde v Evropě neměla města tolik 

vlivu jako v Čechách. Zato vliv pánů se umenšil.“203 Jak mohl autor takto manipulovat 

s dějinnou skutečností, je až neuvěřitelné. Ano, moc měst vzrostla, ale jak přišel na to, že 

moc panstva se zmenšila, to je skutečnou záhadou. Jenže Soukup věděl, co dělá. Programově 

natřel husitské Čechy demokratickým (městským) nátěrem. 

V období první republiky se v hodnocení husitské epochy častěji objevuje sociální 

aspekt celého hnutí. Stále častěji se dozvídáme o kruté porobě, do které prostý lid po 

lipanské bitvě upadl. Autoři také začínají připisovat husitskému programu snahu o vylepšení 

životních podmínek lidu. Tak se výklad postupně přibližuje tomu, co se dočteme ve 

vědeckých dílech i učebnicích období po druhé světové válce. Hrbek a Vodehnal upozorňují 

na socialistické tendence celého hnutí, které se podle nich projevily zvláště u táborů 

v pokusu o rovnost majetkovou, ale i v odporu k přepychu.204 Lohr zase chválí, že se ve 

městech dostala moc do rukou chudiny, čímž podle něj celé hnutí dostalo zabarvení 

demokratické.205 Takové formulace se musely později komunistům líbit – Lohr zde spojuje v 

jedné větě demokracii s městskou chudinou jako zárodkem budoucího proletariátu. Paur ve 

své učebnici z roku 1935 poněkud nemístně hovoří o kastovních rozdílech mezi šlechtou, 

měšťanstvem a pracujícím lidem, které se podařilo za husitství zmenšit.206 Opomeneme-li 

poněkud netypicky použitý termín kastovní, je třeba si všimnout slov pracující lid – jde o 

sousloví, které se v brzké budoucnosti bude také objevovat. Sociální aspekt připomíná téhož 

roku ještě Zahradník, který píše, že husitům šlo i o zlepšení špatných poměrů sedláků i 

dělného a řemeslného lidu ve městě.207 Jejich program byl tedy sociální. 

Co říci závěrem? Jak plyne z předchozího rozboru, první republika přikládala 

lipanské bitvě mnohem větší a zároveň i tragičtější význam než období před první světovou 

válkou. Pod vlivem Masarykovy autority znovu ožívá Palackého pojetí dějin s radikální 

stranou jako nositelkou demokratických myšlenek a tradic. Lipanskou bitvou přišel národ o 

vše: svobodu, demokracii i slávu v Evropě. Negativní jevy dlouholetých bojů jsou 

odsunovány na druhou kolej, do popředí se dostává jen to pozitivní. Žák si má ze školy 

odnést pýchu na to, že je Čech, protože jen díky tomu se může hlásit k tak vrcholnému 

období dějin, jakým je husitství. Nejlépe bude zakončit citátem z Dejmkovy učebnice z roku 

                                                           
203 Soukup, F.A.: Dějepis pro školy občanské. Díl 2. Praha 1922, str. 29. 
204 Hrbek, J., Vodehnal, J.: Všeobecný dějepis pro vyšší školy průmyslové a odborné. Díl druhý. Praha 1933, 
str. 81. 
205 Lohr, F.: Všeobecný dějepis pro učitelské ústavy. Praha 1935, str. 117. 
206 Paur, J.: Cesta. Učebnice dějepisu pro měšťanské školy. Díl 2. Praha 1935, str. 98. 
207 Zahradník, K.: Dějepis pro měšťanské školy II. Středověké dějiny. Praha 1935, str. 58. 
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1925: „Husitství bylo sice na Lipanech udušeno a v pozdějších dobách pobělohorských i 

z paměti lidu vyhlazeno a českému lidu pokřiveno jako doba nejostudnější; ale když 

Palackým bylo očištěno a školou rozšířen v českém lidu opět správný názor na ně, stalo se 

jednou z oněch hybných sil, které za světové války vedly k novému osvobození národa. 

Duch husitství po staletích ožil doma v národě i v jeho zahraničních legiích.“208 Pro první 

republiku byla husitská epocha modlou. Proto se nedá očekávat popis událostí, který by 

odpovídal střízlivým vědeckým poznatkům. Zatímco ještě před první světovou válkou 

najdeme řadu učebnic, která celé období pouze popisuje a vůbec nehodnotí, takovou 

učebnici za první republiky nenalezneme. Dějepis dostává novou roli – vychovat věrné a 

národně uvědomělé občany, kteří budou podporovat vzniklou republiku. A autoři učebnic si 

byli této role vědomi.  

                                                           
208 Dejmek, P.: Stopami lidstva. Dějepis pro 6.-8. školní rok obecných škol. Praha 1924, str. 74. 
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Období 1939 - 1945 

Období Protektorátu postavilo výuku dějepisu do zcela nové role. Přední 

představitelé Protektorátu rozhodně nepodceňovali roli, jakou dějepis mohl a měl sehrát při 

ideovém ovlivňování mladých Čechů. Jestliže bylo cílem protektorátního školství vychovat 

občany věrné Říši, bylo třeba na ně již od raného dětství ideologicky působit. Vzhledem 

k tomu, že české národní uvědomění bylo vždy silně postavené na historii, bylo třeba, aby 

školní dějepis přebudoval a upravil prvorepublikové historické povědomí tak, aby byl 

Němec vnímán jako přirozený pán a kultivátor českého území. Podle memoranda K. H. 

Franka ze srpna 1940 byl zcela změněn obsah českých učebnic dějepisu, právě s cílem 

vymýtit tzv. český historický mýtus.209 Přitom uzavření českých vysokých škol vedlo 

k likvidaci odborné historiografie, takže výklad podávaný v nově upravených učebnicích 

nemohl být korigován odbornou historiografií. Oficiální protektorátní historiografie 

reprezentovaná např. Eduardem Winterem a Josefem Pfitznerem vedla systematický boj 

proti Palackého a Masarykovu výkladu českých dějin a dokazovala dominantní vliv Němců 

v českých dějinách (např. Pfitznerova teze o německé rasové převaze v dynastii 

Přemyslovců210). Zároveň byly z knihoven odstraněny všechny knihy týkající se české 

minulosti, takže pro mládež bylo v podstatě nemožné dostat se k jinému než oficiálnímu 

výkladu české historie.   

Nově vydané osnovy v prvé řadě radikálně snížily počet hodin v předmětech český 

jazyk a literatura a dějepis, rozšířena byla výuka „neideologických“ předmětů jako tělesné 

výchovy (což ovšem v některých školách způsobilo potíže, protože např. chyběla 

tělocvična211) a samozřejmě němčiny. Podle osnov byla provedena úprava rozsahu 

povolených učebnic, brzy byly vydány nové, ideologicky vhodné učebnice. Kromě učebnic 

bylo třeba nahradit i všechny ostatní pomůcky, např. historické mapy a atlasy212. Na 

středních školách byla výuka dějepisu zastavena roku 1941. Na škole hlavní (bývalá 

měšťanská) dějepis zůstal, ale se značně omezenou hodinovou dotací. 

Ještě před vydáním vhodné učebnice byla roku 1941 publikována Klikova přednáška 

„Čechy a Morava v rámci německých dějin“, kterou na žádost Ministerstva školství Klik 

připravil pro učitele dějepisu na středních a měšťanských školách. V rámci této brožury Klik 

                                                           
209 Tůma, M.: Obraz Němce a Německa. Staženo z http://www.novysmer.cz/content/view/900/50/ dne 14. 
května 2011 
210 tamtéž 
211 Vepřková, D.: Reálná škola, reálné gymnasium 1914-1945. Z historie kutnohorského školsví - kapitola 5. 
Staženo z http://www.gymkh.cz/view.php?cisloclanku=2004091710 dne 14. května 2011 
212 Úvalská škola za 2. světové války. Staženo z http://www.uvaly.cz/zivotuval/0203/zivotuval.htm dne 14. 
května 2011 
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vysvětluje, že české dějiny nelze vykládat bez jasné souvislosti s dějinami našeho západního 

souseda a v jednotlivých částech poukazuje na závislost českého vývoje a pokroku na 

německém sousedovi. Vzhledem k rozsahu této brožury (43 stran) je zřejmé, že z českých 

dějin vybírá pouze ta období, ve kterých je německý vliv zcela zjevný. Husitství jako takové 

je zmíněno pouze v souvislosti s Lutherem v části věnované kulturní provázanosti obou 

národů. Nejde ale o to, že by hovořil o období husitství, hovoří o období reformace 

v Německu a to tom, jak Češi „s radostí vítali Lutherovo učení i proto, že jim dávalo 

možnost, aby po dlouhé době isolace se opřeli ve svém duchovním úsilí o svého německého 

souseda. Tak se naplnili Čechové sympatií i obdivem k německé víře a osvícenství a 

přijímali rychle zásady nového učení … Tím, že padly vzájemné hradby neporozumění mezi 

oběma národy, bylo vytvořeno nové psychologické prostředí pro šíření německé kultury na 

půdě Čech“213. Připomeňme na tomto místě výše zmíněný fakt, že za Josefa II. se k jiné než 

katolické víře hlásila méně než 2 procenta obyvatelstva.214 Tolik ke Klikem zmíněnému 

českému nadšení z Luthera a nově vytvořenému poutu. 

Roku 1942 vyšla pod názvem Dějiny Čech a Moravy od pravěku do polovice 18. 

století upravená Klikova verze učebnice Josefa Pekaře „Dějiny československé“. České 

národní obrození, české dějiny konce 19. století a 20. století byly vyškrtnuty. Odstraněny 

byly také veškeré zmínky o Slovensku. Zbývající text byl vystříhán a přepracován  v duchu  

říšské  myšlenky a tezí  sudetoněmecké  historiografie  o  německém charakteru českých 

zemí.215 Husitství je v této učebnici ještě věnováno poměrně hodně pozornosti. 

Germanizační tendence se ale projevují například v tom, že názvy v Sudetech ležících měst 

jsou uváděny v němčině (např. „soudce smluvený v Egeru“216 či „vítězství nad vojsky 

křižáckými u Aussigu“217), král Zikmund je zmiňován jako Siegismund (Zikmund v tomto 

případě uvedeno v závorce)218. Prezentováno je národnostní pojetí husitství – boj českého 

měšťanstva o získání nadvlády ve městech na úkor starousedlých německých rodin: „Tyto 

rodiny byly za revoluce z mnoha měst, zvláště ve vnitru země, ale také z okrajových území 

vypuzeny nebo pobity a statky jejich rozdány.“219 a boj českých vladyků za více práv. Bitvě 

u Lipan podle této učebnice předcházela rostoucí únava obyvatelstva země, které již 

nechtělo déle tolerovat řádění polních obcí. Jednání s koncilem, kterému předcházely „l a 

                                                           
213 Klik, Čechy a Morava v rámci německých dějin, str. 35 
214 Kadlec, J.: Přehled církevních dějin českých. II. díl. Litoměřice 1977, str. 89 
215 Tůma, M.: Obraz Němce a Německa. Staženo z http://www.novysmer.cz/content/view/900/50/ dne 14. 
května 2011 
216 Klik, Dějiny Čech a Moravy. Od pravěku až do polovice 18. století, Praha 1942, str. 79 
217 tamtéž, str. 78 
218 tamtéž, str. 78 



Období 1939 – 1945 

 65

s k a v é  l i s t y“220, podle učebnice k ničemu nevedlo právě proto, že se většina 

obyvatelstva obávala jejich pomsty. Podle výkladu v učebnici byla polní vojska, „čím dále 

tím obecněji [považovaná] za zjevné škůdce i nepřátele zemské“, poražena, což otevřelo 

cestu k uzavření kompaktát.221 Výsledek bitvy je tedy vnímán kladně, ač autor upozorňuje, 

že Zikmund byl nucen k velkým koncesím, neboť „držitelům rozchvácených statků 

církevních a komorních bylo užívání jejich potvrzeno“222 

Roku 1943 pak vychází učebnice „Stručné dějiny Říše - pro žactvo škol hlavních a 

nejvyššího stupně škol obecných“. České dějiny jsou vykládány pouze v souvislosti s  

dějinami německými a na jejich doplnění. Jan Hus je zařazen do kapitoly Němci v Čechách 

a slouží jako ilustrace toho, co špatného Čechy potkávalo v období, kdy byly narušeny 

vztahy s Říší. Hus, ke kterému se později hlásil Martin Luther, nemůže být podán v temných 

barvách, ale je konstatováno, že byl upálen jako kacíř. Nicméně autor textu připouští, že 

samo hnutí mělo hluboký náboženský význam.223 Po Husově smrti pak „došlo v Praze i na 

venkově k velkým výtržnostem Husových poštvaných stoupenců … nevázaná zaslepená 

masa záhy nabyla rozhodného vlivu a začaly se surové a krvavé husitské války …Hnutí, 

které mělo původně hluboký náboženský význam, ztratilo svůj smysl úplně a změnilo se 

v povstání spikleneckých mas, které částečně holdovaly komunistickým názorům. V zemi 

usedlí Němci byli zvlášť vydáni hrabivosti a krvelačnosti lůzy“224. Je také uvedeno, že 

pořádek v zemi byl vlastně nastolen až díky působnosti Habsburků.225 O lipanské bitvě není 

vzhledem ke stručnosti celého výkladu ani zmínka.  

Výše uvedený výklad tedy jasně ukazuje, jak se učebnice vydané ve válečném 

období vzdalovaly výsledkům prvorepublikové odborné historiografie. Opíraly se o dějinné 

jednostranné koncepce sudetoněmeckých historiků. Záměrem učebnic nebylo prezentovat 

fakta a výsledky vědeckého bádání, ale přímo ovlivňovat politické názory žáků. V tomto 

směru tedy vlastně učebnice vydané v Protektorátu předjímají kvalitu učebnic vydávaných 

po únoru 1948. 

 

 

                                                                                                                                                                                   
219 tamtéž, str. 74 
220 Klik, Dějiny Čech a Moravy. Od pravěku až do polovice 18. století, Praha 1942, str. 79, zdůrazněno v 
originále 
221 tamtéž, str. 79 
222 tamtéž, str. 79 
223 Stručné dějiny říše, str. 35-36 
224 tamtéž, str. 36 
225 tamtéž, str. 37 
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Období 1945 – 1965 

 

 Období po druhé světové válce je obdobím velkých přeměn v české i slovenské 

společnosti. Příklon k socialistickým idejím a levicovost po druhé světové válce ale 

rozhodně nebyly pouze českým problémem. V Československu se však k levicovým 

sympatiím připojily další prvky. Za prvé po osvobození Prahy sovětskou armádou ožilo 

české rusofilství, které však nemělo vůbec nic společného se znalostí skutečných poměrů 

v Rusku. Nešlo ani tak o obdiv ke komunistické ideologii jako spíše o projev vděčnosti za 

boj proti německým okupantům. Kdyby se generál Patton nezastavil u Plzně, mohla snad 

český národ čekat lepší budoucnost. Druhým zásadním problémem poválečného vývoje bylo 

ustanovení Národní fronty. V pozadí tohoto rozhodnutí stála snaha vyhnout se politické 

roztříštěnosti první republiky, která vedla k oslabování vnitropolitické akceschopnosti. 

V praxi však vznik Národní fronty znamenal vytvoření instituce nadřazené parlamentu, 

osobující si dokonce právo rozhodovat, která strana má právo na existenci a která nikoliv.  

Poválečná léta až do únoru 1948 jsou spjata s latentním i otevřeným napětím mezi 

demokratickými silami a komunisty. Vzhledem k vzhledem k sepětí československé 

zahraniční politiky s Moskvou to byl však marný boj. Pro Západ bylo Československo 

ztraceno již po odmítnutí Marshallova plánu. Českoslovenští komunisté navíc neseděli 

s rukama v klíně. Jedním z prostředků jejich propagace se stalo i husitství, jež bylo po téměř 

sto let hluboko vryto do národního povědomí. Většina tvůrců učebnic první republiky se 

stavěli na stranu radikálů a považovali lipanskou bitvu za tragédii, jež nemá v našich 

dějinách obdoby. Komunistům stačilo na tento výklad navázat. Sociální prvky husitství, 

které se objevovaly již za období první republiky, znovu získávají zásadní význam. 

Komunisté se hlásí k odkazu husitských bojovníků (tím ovšem míní sociální revoluci, nikoli 

náboženskou reformu) a deklarují se jako jejich nástupci. Prohlašují, že jen oni dokáží 

předejít dalším Lipanům a tedy národní tragédii. To jim v očích většiny národa velmi 

pomáhalo. Lidé věděli ze škol, že husitství bylo naší nejslavnější epochou a nebýt 

nesvornosti a proradnosti části národa, mohlo mít pro český stát i Evropu dalekosáhlý 

přínos. A nyní se jim slibovalo, že se na tuto tradici naváže, zabrání tragédiím a zajistí 

pokojný vývoj!  

Ač vědecká díla marxistických historiografů začala vycházet až na počátku 

padesátých let, v učebnicích nalezneme určitý posun od prvorepublikových interpretací již 

v letech 1946-7. To jen dokazuje, že únorový převrat nespadl z čistého nebe. Proto dříve, 

než se podíváme na vědecký historický výzkum a jeho výsledky,  projdeme předúnorové 
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učebnice a změny, ke kterým v nich v porovnání s prvorepublikovým obdobím došlo. Kromě 

učebnice Hrbka a Vodehnala226, jež naposledy vyšla ještě v roce 1947 bez zásadních změn, 

bylo napsáno a vydáno pět dalších učebnic. Obě Sochorovy učebnice227 ničím nevybočují 

z oficiální linie první republiky. U Touce a Kalisty je však již zjevný posun. Touc pojímá 

výklad velice třídně. Zatímco šlechta a pražané (tedy vyšší třídy) jsou pro něj zrádci země a 

Husovy pravdy, drobný, chudý člověk, sedlák, řemeslník, zeman (společně označení jako 

demokracie), kteří si od hnutí tolik slibovali, byli u Lipan poraženi. K tomu dodává: „Teprve 

doba nová dává jim to, co jim náleží.“228 V hodnocení celé epochy Touc připojuje, že šlo o 

revoluci, která neprospěla jen duchovní, ale i sociální svobodě všeho lidstva. Náboženská 

otázka již tedy není v popředí, naopak Touc zdůrazňuje aspekt sociální. Z hlediska dalšího 

vývoje je důležité i chápání husitství jako fenoménu celosvětového a všelidského, nikoliv 

jen českého, respektive slovenského významu. I Kalista ve své učebnici229 hovoří o velkém 

revolučním boji. V naprostém rozporu s prvorepublikovým pojetím se nástrojem připoutání 

městského středu k pravici stává ctižádostivý Jan Rokycana. Tedy osoba, která bývala za 

první republiky označována za radikálního kněze, jenž zásadně odmítal kompaktáta jako 

nevyhovující kompromisní řešení. Husitská pravice pak podle Kalisty převahou a lstí 

porazila radikální křídlo u Lipan na hlavu. Mimochodem k bitvě u Lipan došlo podle Kalisty 

až 31. května. Toto chybné datum poprvé najdeme u Pekaře,230 od kterého je převzal ještě 

Soukup231 a poté Kalista společně s autory další předúnorové učebnice Olivou a Čermákem. 

Z toho je možné vyvodit závěr, že zdrojem informací v učebnicích často nebyla pouze 

historická věda, ale též starší učebnice. S příklady opisování ze starších učebnic se ještě 

setkáme. Nesporná Pekařova autorita zjevně přetrvávala i po druhé světové válce. Autoři 

vycházejí faktograficky z jeho učebnice, události však hodnotí jinak. Lipany jsou podle 

Kalisty porážkou vlastních nositelů revoluční myšlenky. Obdobně jako Touc zdůrazňuje 

význam husitství pro veškeré lidstvo, neboť se stávalo důvodem k přemýšlení i pro chudý lid 

mimo Čechy.232 V Olivově a Čermákově učebnici je zajímavé, že označují bitvy u Lipan 

jako občanskou válku. To není chyba, jen se tato formulace objevuje v učebnicích poprvé. A 

není tam náhodou. Otvírá totiž prostor didaktické poučce, která varuje současný národ před 

                                                           
226 Hrbek, J., Vodehnal, J.: Všeobecný dějepis pro vyšší třídy středních škol II. Střední a nový věk po 
osvícenství. Praha 1947. 
227 Sochor, J.: Učebnice dějepisu pro nižší třídy středních škol. Praha 1946, str. 43; Sochor. J.: Učebnice 
dějepisu pro nižší třídy středních škol. Díl 3. Život lidstva od vymření Přemyslovců až do vynálezu parního 
stroje. Praha 1947, str. 43. 
228 Touc, J.S.: Stručné československé dějiny. Praha 1946, str. 43-4. 
229 Kalista, Z.: Stručné dějiny Československa. Praha 1947, str. 96-7. 
230 Pekař, J.: Dějiny naší říše, Praha 1914, str. 66. 
231 Soukup, F.A.: Dějepis pro školy občanské. Díl 2. Praha 1922, str. 29. 
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tehdejšími chybami. Oliva s Čermákem uvádějí: „Srovnávejte, kam může vést neústupnost – 

až k občanské válce, největšímu neštěstí, jež může národ potkat, po případě i zahubit.“233 

Tolik předúnorové učebnice. Ač protipravicově, sociálně zaměřené, byly stejně ihned po 

únorovém převratu staženy a nahrazeny učebnicemi novými, ideologicky ještě lépe 

přizpůsobenými novým politickým poměrům. Na učebnice z období po únorovém převratu 

se však podíváme teprve po průzkumu změn ve vědeckém pojetí husitského období. 

 Padesátá léta českého dějepisectví jsou spojena s nástupem marxistického výkladu 

dějin. Pro marxistickou historiografii byla husitská tématika přirozeně velmi přitažlivá. 

Radikální husitské strany, tj. tábory a sirotky, chápala marxistická a komunistická 

publicistika již v meziválečném období jako nositele revolučních a pokrokových myšlenek. 

Proto byla bitva u Lipan chápána jako národní tragédie. Za její viníky byla označena zrádná 

reakce a husitská pravice. Na Bartošův výklad bitvy u Lipan jako očistné události se 

záměrně zcela zapomnělo. Přesto alespoň částečně navázala marxistická historiografie na 

starší pojetí (například Rudolfa Urbánka), které také stranilo radikální straně. Proto se zdá 

poněkud nemístná Mackova invektiva vůči „buržoazní“ historiografii, která „neustala 

zdůrazňovat pustošivé důsledky dlouholetých bojů“, o kterých jsou zmínky pouze v 

„kontrarevolučních“ pramenech.234 Tzv. buržoazní  historiografové sice zmiňovali efekt, 

který mělo obležení Plzně a rekvizice potravin, i přesto ale v převážné většině hájili nutnost 

obležení Plzně a rekvizice považovali spíš za jeho nešťastný důsledek. To, že Macek 

kritizuje prameny z hlediska ideologického, nikoli věcného, je ovšem v historiografii úkaz 

zcela nový. Jak mohou být prameny, tedy podstata, z níž historický výklad čerpá, označeny 

za kontrarevoluční? 

 Představitelem marxistického výkladu dějin se stal právě Josef Macek.235 Asi 

největším jeho přínosem je, že v duchu marxismu vyzdvihl a také prozkoumal hospodářskou 

situaci v Čechách. Hlavní příčinou bitvy u Lipan pro něj totiž byla hospodářská situace. 

Majetek, který se dostal do rukou šlechty a měšťanstva, byl podle něj hlavním důvodem, 

proč tyto dvě společenské vrstvy ztratily zájem pokračovat v revoluci a snažily se dosáhnout 

smíru s „basilejskou reakcí“. Jak uvádí v knize Prokop Holý z roku 1953, „šlechtici byli 

ochotni i smlouvat a slibovat hory doly, jen když jim bude možno v klidu ohlodat kost, 

kterou vyrvali z chřtánu církve.“236 Mackovi nelze upřít, že právě uspokojení zájmů 

                                                                                                                                                                                   
232 Kalista, Z.: Stručné dějiny Československa. Praha 1947, str. 97. 
233 Oliva, O., Čermák, V.: Učební text pro 1. a 2. ročník veřejných obchodních škol. Praha 1947, str. 27. 
234 Macek, J.: Husitské revoluční hnutí . Praha 1952, str. 144. 
235 Macek, J.: Husitské revoluční hnutí . Praha 1952; Macek, J.: Prokop Veliký. Praha 1953. 
236 Macek, J.: Prokop Veliký. Praha 1953. str. 130. 
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měšťanstva a šlechty skutečně bylo jednou z příčin bitvy u Lipan. Proti polním vojskům se 

podle Macka spikl úplně celý svět. V Čechách probíhala úporná propaganda pražských 

univerzitních mistrů, kteří prý neprávem kritizovali vojska za pustošení země a za to, že je v 

nich mnoho cizinců, jimž nejde o husitské ideály. Neměli na to prý žádné právo, když oni 

sami byli svázáni s německým císařem Zikmundem a panská jednota byla podporována 

mezinárodní reakcí.237 Zapomíná však na propagandu prováděnou knězem Prokůpkem před 

Plzní, jejímž důsledkem bylo, že vojáci polních vojsk skutečně dostali strach, co by se s nimi 

v případě uzavření míru stalo, a odmítli dovolit poslům svatomartinského sněmu s Plzní 

vyjednávat. Navíc v polním vojsku byli podle Mackova mínění cizinci, které tam vehnali 

vykořisťovatelé a útlak. Zatímco panská armáda byla podle Macka armádou žoldnéřskou, v 

polních vojskách bojovali zapálení revolucionáři, kteří se nemohli rozejít proto, že bránili 

svou holou existenci a bojovali za právo žít.238 Propaganda a demagogické řeči měly podle 

Macka vůbec jakýsi výlučný vliv na dění v třicátých letech. I Prokop Holý byl vyhnán od 

Plzně zástupem svedeným demagogickými řečmi a zrádným našeptáváním. Kdo zástupům 

našeptával? Jen těžko tím Macek může myslet kněze Prokůpka, který byl dostatečný radikál, 

aby měl Mackovy sympatie. Jen stěží se však dá předpokládat, že by zrádní univerzitní 

mistři mohli ovlivňovat zástupy před Plzní? Záhadní našeptávači asi zůstanou neznámým v 

pozadí. 

 Sama postava Prokopa Holého se podle Mackova výkladu stává geniální, krajně 

levicovou osobností. Prokop všechno věděl, všechno předvídal a uvědomoval si každé 

nebezpečí, proti kterému však nemohl nic dělat, protože byl osamocený. Hlavně však nikdy 

neopustil ideály nejnižších vrstev.239 Nikdy by nejednal se šlechtou či měšťanstvem240, u 

Lipan byl zásadně proti smíru s panskou jednotou. V bitvě samozřejmě bojoval do 

posledního dechu. Zkrátka Prokop stál v čele světového pokroku. Sám Cesarini prahl po 

tom, aby se Prokop stal jeho přítelem.241 Naopak zápornou postavou se v Mackově výkladu 

stává ideový vůdce Starého Města pražského Jan Rokycana, který byl jen opatrným 

oportunistou ochotným kdykoli uzavřít smír. Jan Rokycana byl zkrátka pro Macka příliš 

                                                           
237 Macek, J.: Husitské revoluční hnutí. Praha 1952, str. 145. 
238 Tamtéž, str. 147. Macek se ale nezmiňuje o tom, že polním vojskům byla slíbena amnestie, jestliže se 
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240 Na svatomartinském sněmu přesně toto dělal, uvědomoval si jak je mír důležitý. 
241 Macek, J.: Prokop Veliký. Praha 1953. 
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malým radikálem a revolucionářem. Ostatně vinu za kompromisní postoje Rokycanovi 

připisoval už Kalista v roce 1947. Namísto Rokycany se na výsluní dostává jiný pražský 

kazatel – Jakub Vlk. Novoměstští byli pro Macka i další marxisty sympatičtí, neboť byli 

levicovější a radikálnější než Staroměstští. Tento posun uvidíme i v učebnicích. Dříve se o 

Novém Městě většinou vůbec nemluvilo. To se v učebnicích padesátých a šedesátých let 

změní. 

 Sama bitva je pro Macka bojem žoldnéřské panské armády, která měla početní 

převahu a využila lsti, proti zapáleným revolucionářům. Porážka radikálů byla zpečetěna 

zradou Jana Čapka ze Sán, jenž neuposlechl rozkazu Prokopa Holého a místo útoku zvolil 

útěk. Většina táborů a sirotků byla pobita (to už snad není třeba komentovat) a ti, kdo byli 

zajati, byli upáleni. Macek neuvádí přesné číselné údaje o počtu padlých či upálených. Jeho 

vágní formulace jsou zavádějící – zdá se, že všichni sirotci a táboři zahynuli. Macek uzavírá, 

že revoluční hnutí pak již jen skomíralo, nebylo však zcela udušeno.242 Tato formulace velmi 

připomíná formulace z období první republiky – tehdy se ovšem nemluvilo o revolučním 

hnutí, nýbrž o moci táborů. 

 Zcela v podobném duchu se nesou zbylé dva příspěvky období padesátých a počátku 

šedesátých let. Politický tlak sehrál svou roli. S Mackem si nikdo netroufl nesouhlasit až do 

poloviny šedesátých let, kdy ve společnosti postupně docházelo k uvolňování rigidní 

stranické linie. I podle Durdíka243 byly Lipany střetem revolučních sil se žoldnéřskými 

vojsky reakční panské jednoty. Durdíkův přínos z hlediska současného dějepisectví je v tom, 

že zpochybnil účast kontingentů třiadvaceti měst v bitvě (i když jen proto, aby tím dokázal, 

že polní vojska byla skutečně revoluční a města se skutečně zachovala zrádně). Rozvíjí tak 

výsledky výzkumu konce 19. a počátku 20. století. Příspěvek Václava Kadeřávka do 

Českého zápasu244 se Mackově koncepci také nijak nevymyká. Již sám název Lipany - 

prohra husitské revoluce mnoho prozrazuje o Kadeřávkově pojetí. Spíš za perličku lze 

považovat Kadeřávkovo tvrzení, že z bitvy se z význačných hejtmanů zachránil Jan Roháč z 

Dubé, který se s některými jinými probil z obklíčení. Potom je jen těžko pochopitelné, že byl 

mezi zajatými.  

 A jak vypadaly rané komunistické učebnice? Na rozdíl od předchozích období 

můžeme v padesátých a na počátku šedesátých let konstatovat, že učebnice přejímaly 

výsledky historického bádání rychle a bezpodmínečně. Šlo ovšem pouze o výsledky 

marxistického výzkumu. Zatímco za Rakouska-Uherska i první republiky existovalo vždy 
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alespoň několik učebnic, které se vymykaly běžnému výkladu, v období po únoru 1948 

takovou učebnici nenajdeme. Pravda je, že Mackovo dílo nebylo jediným zdrojem autorů 

učebnic a některé učebnice dokládají opisování z učebnic první republiky. Interpretačně se 

však oficiálnímu výkladu nevzdalují. Formulace jsou sice odlišné, obraz lipanského období 

ale zůstává stejný. Je tu však něco, co měli marxističtí autoři učebnic se svými 

prvorepublikovými kolegy společného. Učební látka se využívá k agitaci a ke glosování 

současných problémů. Jak jinak vysvětlit silně protiněmecký charakter, než zkušenostmi 

z protektorátu a politickou kampaní proti západnímu Německu? Jak chápat poukazování na 

velký vliv husitských  myšlenek hlavně ve slovanském světě, než snahou ukázat, že i 

v jiných zemích za oponou je spojitost mezi komunismem a husitstvím? Popis událostí 

ustupuje rozsáhlým hodnocením významu husitství pro český národ i celý svět. Obdobně 

jako prvorepublikové i rané marxistické učebnice věnují jen málo pozornosti ohlasů husitství 

na Slovensku.  Naopak spíše ve shodě s autory Rakouska-Uherska autoři ignorují nebo 

zmenšují význam náboženské stránky husitství. Pro 19. století byli husity hlavně slavnými 

válečníky, pro marxisty revolucionáři. 

 V učebnicích let 1948 až 1961 je patrné ideologizování celého hnutí. Nestačilo již 

jen projevovat sympatie straně jedné a odsuzovat stranu druhou. Celý výklad bylo třeba 

podložit marxistickou ideologií a terminologií. Již v roce 1947 jsme se dočetli o husitské 

pravici, která byla ochotna ke kompromisům za každou cenu, a o revolučnosti polních vojsk. 

Revoluční nadšení a revoluční lid se stávají základem husitských vítězství. Vzdělaný český 

lid dosahoval svých úspěchů díky ideovému zanícení pro očistu soudobé společnosti a 

pevnému přesvědčení ve vítězství „boží pravdy“.245 Boží pravda není v uvozovkách 

náhodou. Je to jen počátek odsouvání náboženských konotací na druhou kolej. Jako by nešlo 

o skutečnou boží pravdu, ale jen o jakýsi prázdný termín. Ve smyslu zbavení se 

náboženských významů završil Šerákovo a Jelínkovo úsilí roku 1961 Václav Husa. 

Radikálové podle něj tehdy ještě neměli a ani nemohli mít jasnou ideologii revoluční 

přestavby společenských řádů. Namísto toho „vycházeli z utopických představ o možnosti 

uskutečnění spravedlivého společenského zřízení na podkladě křesťanské lásky 

k bližnímu.“246 Tedy husitské hnutí mělo náboženský podtext, ale byla to čirá utopie. Polní 

vojska již nejsou kritizována za řádění v zemi v průběhu obléhání Plzně. Naopak, prý se 
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snažila zabezpečit v Čechách lepší život.247 I Urbánkova kritika rejs je zapomenuta. V jejich 

průběhu přece husité mohli šířit své pokrokové myšlenky za hranice. A nechovali se při nich 

nijak násilnicky. Podle učebnice pro odborné školy Hánla a kolektivu z roku 1958 „na 

výpravách bojovali husité tvrdě proti šlechtě a církvi, ale šetřili majetek poddaných“.248 Že 

by se snad výpravy polních vojska chovaly za hranicemi lépe a ideologicky uvědoměleji než 

doma? Že by místo rekvizic pokojně nakupovaly na tržištích? 

 Stejně jako bylo potřeba ideologicky jednoznačně určit příslušnost radikálů, bylo 

nutno zařadit i jejich protivníci. Nešlo jen o označení šlechty a městského patriciátu za 

vykořisťovatele. Ideologické označení se nevyhnulo ani papeži, církvi a císaři. Jako hlavní 

„pilíře feudálního zřízení“ nemohli být ušetřeni kritice. Fidrmuc přirovnává srážku 

papežského absolutismu s církevními hodnostáři způsobu boje mezi panovníkem a 

velkostatkářskou šlechtou. Koncilu přitom nešlo o reformní snahy. Vzhledem k tomu, že 

nebyl volen, ho jako obvykle tvořili nejvyšší církevní hodnostáři, kterým šlo o udržení 

současného stavu.249 Křižáci byli jednoduše evropská reakce.250 Z toho plyne, kdo vlastně 

byl u Lipan. Nešlo o střet dvou husitských křídel. Jednalo se o boj revolucionářů proti 

zrádcům a reakci. Jak uvádějí Kratochvíl a Dřevo, nešlo o bratrovražedný boj, ale o boj 

božích bojovníků proti zrádcům.251 Boží bojovníci jsou přitom bojovníky za sociální 

revoluci, nikoli za boží pravdu nebo církevní reformu.  

 Než se ale podíváme na samotné lipanské bojiště, je třeba si ujasnit proč k bitvě 

podle marxistických autorů došlo i jak a proč probíhalo jednání s církevním koncilem. 

Pozvání do Basileje přirozeně přišlo ze strany církve. Stejně jako autoři učebnic první 

republiky i marxisté viděli dvě příčiny: poznání, že vojensky husity nikdo nepřemůže, a 

strach z šíření husitství v zahraničí. Nejde však již o šíření myšlenek náboženské reformy, 

ale o šíření a vzrůst revolučního hnutí v cizině.252 Kromě chyby Sosíka a Vrabce, kteří opět 

mylně uvádějí, že husity pozval do Basileje císař a papež,253 narazíme i na jiné nepřesnosti a 

omyly. Mimochodem papež prý husity svolal poté, co mu ostatní radili, že „nebude-li brzy 
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248 Hánl, J. a kol.: Dějepis pro 1. ročník odborných škol. Praha 1958, str. 219. 
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sjednán mír, povstane po jejich příkladu lid i v jiných evropských zemích a vrhne se na 

preláty po husitsku“.254 

 Ale vraťme se k omylům a nepřesnostem. Předně křižácká vojska nebyla u Domažlic 

úplně rozdrcena, jak stojí v učebnici Hánla a kolektivu.255 Není ani pravda, že by byl koncil 

svolán až po bitvě u Domažlic.256 Nepravděpodobný a přikrášlený se zdá i popis, se kterým 

se setkáme dokonce ve dvou učebnicích a v němž je uvedeno, že sám Cesarini přemlouval 

papeže, aby koncil co nejrychleji svolal. Dědina, Fidrmuc a Choc píší: „Když se papež 

koncilu bál a bránil se jeho svolání, že koncil může ještě počkat, odpověděl mu Cesarini, že 

koncil sice počká, ale Čechové by nepočkali.“257 Pro marxistické autory je důležitý také fakt, 

že šlo o pozvání laskavé. Ve dvou učebnicích je dokonce část tohoto pozvání citována. 

Dědina a kolektiv citují ze zvacího listu následující slova: „Přiměla nás láska … nemusíte si 

již stěžovat, že je vám slyšení odpíráno.“258 Podle Sosíka a Vrabce předseda basilejského 

koncilu pokračoval těmito slovy: „Nabízíme Vám místo i možnost úplného slyšení … a 

vyslechnete i nás.“259 Hlavně u Dědiny, Fidrmuce a Choce si mají studenti uvědomit, s jakou 

pokorou koncil husity do Basileje zval. 

 Hodnocení rozhovorů v Chebu není tak jednoznačné jako v učebnicích období první 

republiky. Zatímco za první republiky všichni autoři opěvují dohodu v Chebu jako vrcholný 

úspěch husitských Čech, marxisté jako by nevěděli, jak celou problematiku uchopit. Proč by 

vlastně měli opěvovat vítězství, které bylo vítězstvím v náboženském smyslu? Na druhou 

stranu, proč by si ale měli nechat ujít příležitost vyzvednout úspěch radikálů a upozornit na 

prestiž, kterou jim vítězství nad církví dodávalo? Proč nezmínit vítězství revolucionářů nad 

koncilem, který reprezentoval feudální vrstvy společnosti? Autoři nebyli v odpovědích na 

tyto otázky jednotní. Zatímco někteří se spokojují pouze s konstatováním, že šlo o mravní 

vítězství husitů260, jiní to utvrzovali tím, že chebský soudce otřásl feudální strukturou. 

Dědina, Fidrmuc a Choc hovoří o tom, že autorita církve byla na ústupu.261 Macek uvádí, že 

šlo o hluboký průlom do církevní dogmatiky.262 Mackovo tvrzení je na rozdíl od jiných 
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pravdivé. Rozhovory s kacíři byly průlomem do stávající církevní praxe (kacíř není 

partnerem), že by však šlo o konec církevní autority, s tím lze s úspěchem polemizovat, 

neboť jednání probíhala zcela mimo papeže, a jeho autorita proto nemohla být poškozena. 

Někteří autoři se snaží potlačit náboženskou otázku do pozadí. Podle Šlajera a kolektivu 

byla dohoda z Chebu velkým mravním vítězstvím revolučního hnutí.263 A je přece logické, 

že revolučnímu hnutí šlo o společenskou, nikoli náboženskou obrodu. Hánl a kolektiv zase 

při popisu jednání v Chebu tučně zvýrazňují, že koncil bude jednat s husity jako rovný 

s rovným.264 Zcela jiný pohled na setkání v Chebu má Fidrmuc ve své učebnici z roku 1948. 

Píše, že dohoda z Chebu mohla „znamenat mravní vítězství, kdyby byl koncil ujednání mínil 

doopravdy.“265 Jednání tedy nebylo žádným vítězstvím. Tato interpretace má jeden háček, a 

to naprosto zjevný omyl ve formulaci. Není pravda, že koncil svá ujednání vážně nemyslel. 

V Basileji skutečně proběhlo jednání podle domluvených zásad. Jinak by všichni husitští 

poslové byli odsouzeni jako kacíři. 

 Jak jednání s koncilem probíhala? Ze strany koncilu, který byl pro marxistické autory 

učebnic ztělesněním feudalismu, samozřejmě nečestně. Podle Fidrmuce šlo koncilu jen o 

rozrušení revoluční vojenské jednoty.266 Podle Václava Husy bylo taktikou koncilu „posílit 

zrádné oportunistické a reakční elementy v Čechách.“267 Podle Šlajera a kolektivu byl koncil 

ochoten připustit jen to, co se nedotýkalo feudálního řádu.268 Proto tedy dovolil přijímání 

podobojí, ale nepřipustil artikul o světské vládě kněží. Nečestnost církevní strany jen 

podtrhuje fakt, že využívala peníze a podplácení k tomu, aby získal pro svoji politiku zrádce 

revoluce.269 Nově se v učebnicích objevuje, že poslové koncilu přišli s požadavkem rozpustit 

polní vojska.270 Například Macek uvádí, jak „členové basilejského poselstva […] 

doporučovali, aby polní vojska byla mečem vyhlazena.“271 V tomto bodě autoři učebnic 

převzali výsledky Urbánkova a Bartošova výzkumu.272 Oba dva totiž ve třicátých letech o 

požadavcích poslů koncilu hovoří. Pravděpodobněji se ale tvůrci učebnic dali inspirovat 

vědeckými díly Josefa Macka, který v tomto bodě výsledky bádání třicátých let převzal. 
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Marxistům se hodilo ukázat, jak nepřátelské byly úmysly koncilu vůči radikálům. Podle 

marxistických autorů učebnic (a v tomto bodě se shodují se svými prvorepublikovými 

předchůdci) neměl koncil v Čechách vůbec těžkou práci. Dvě skupiny obyvatelstva jeho 

jednání vítaly. Šlechta a měšťané (pro marxisty hlavně staroměstský patriciát, nikoli 

řemeslníci nebo městská chudina) se již v průběhu revoluce dostatečně obohatili a neměli již 

co získat. Šlechta navíc toužila restaurovat moc a vliv, o který během válek přišla. Panstvo 

však již nezrazovalo národ, jak psali autoři učebnic před druhou světovou válkou, zrazovalo 

revoluci.273 Poněkud nesmyslně obviňuje Fidrmuc ve své učebnici z roku 1948 pražany, že 

opustili revoluční program a spokojili se jen s artikuly.274 Artikuly byly přece společným 

programem všech husitů. Fidrmuc si zde zjevně popletl artikuly a kompaktáty. 

V této situaci zůstali jediným důsledně revolučním činitelem pouze táboři275 a 

chudina. Fidrmuc v této souvislosti sirotky vůbec nezmiňuje. Až při popisu lipanské bitvy se 

sirotci objevují s vysvětlivkou, že jde o název části strany táborské po Žižkově smrti. Tím 

však zcela popírá náboženské odlišnosti, které tábory a sirotky odlišovaly.276 Macek ve 

vysokoškolské učebnici hovoří o vzpouře pražské chudiny pod velením Jakuba Vlka během 

pobytu poslů basilejského koncilu v Praze. Jakub Vlk si totiž uvědomoval nečestnost koncilu 

i zrádné jednání prelátů a chtěl je z Prahy vyhnat.277 Historiografové, kteří psali před 

Josefem Mackem, tento incident nezmiňují. Dědina, Fidrmuc a Choc ve své učebnici ovšem 

připouštějí, že ani radikální strana nebyla úplně jednotná. Píší: „Nakonec se od revoluce 

odkláněla i část poddaného lidu, když jeho požadavky nebyly plněny. To zeslabovalo 

revoluční stranu v jejím základě.“278 Tedy radikálové nebyli dostatečně radikální v sociálním 

smyslu, a to je oslabilo. Podobné stanovisko najdeme i v učebnici Šlajera a kolektivu.279 

 Velice působivý je popis jednání českých poslů přímo v Basileji. Z dřívější 

historiografie autoři učebnic uznávali, že byl Prokop Holý hrdinou jednání a středem obdivu. 

Zcela nově se ovšem u Sosíka a Vrabce dočteme, že husité v Basileji obhajovali revoluční 

program.280 Nešlo tedy a věroučnou diskusi, ale o diskusi o sociální přeměně společnosti! 

Zase se stáváme svědky záměrného odsouvání náboženských významů na vedlejší kolej. 
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Znakem slepého obdivu k radikálům je Mackovo konstatování, že husité předčili vzdělaností 

a učeností všechny preláty.281 Toto tvrzení převzali Sosík a Vrabec. 

 Na rozdíl od učebnic předchozích období se v učebnicích padesátých a šedesátých let 

mnohem častěji dozvíme podrobnosti o vojenských akcích, které před lipanskou bitvou 

probíhaly. O obléhání Plzně se zmiňuje učebnice Šlajera a kolektivu i Macek ve 

vysokoškolské učebnici Přehled československých dějin. Ani jeden neberou v potaz 

Bartošovo označení obležení Plzně jako mylného kroku a opomíjejí i Mackova vědecká díla, 

v nichž sice nepolemizoval s nutností Plzeň dobýt, ale kritizoval Jana Čapka ze Sán za 

pozdní příjezd a oslabení síly polních vojsk. V učebnicích nalezneme spíše apologii polních 

vojsk a určení důvodu, proč neuspěli. Na vině je papež a šlechta. Podle Macka „někteří 

šlechtici totiž potají město zásobovali a dodávali i zásilky zbraní a potravin.“282 Tento popis 

vzbuzuje dojem, že bylo město zásobováno soustavně. Macek zcela ignoruje výzkum 19. 

století, kdy se řešilo, jestli byla Plzeň zásobena jednou nebo dvakrát. Nikdy však nikdo 

netvrdil, že by byla zásobována soustavně. Navíc Macek nezmiňuje zradu Přibíka 

z Klenové. Asi mu nebylo po chuti rozmazávat vinu jednoho z radikálů. Šlajer a kolektiv o 

zradě jednoho husitského hejtmana hovoří. Navíc přidávají, že se Plzeň udržela pomocí 

papežových peněz.283 Ani zmínka a rekvizicích a dopadech na chudé obyvatelstvo, jehož 

zájmy měly být pro marxistické historiografy na prvním místě. Husité přece bojovali za 

práva vykořisťovaných! 

 O převratu v Praze nacházíme zmínku dokonce ve čtyřech učebnicích. Důvodem je, 

že narozdíl od dřívějších autorů učebnic byl pro marxisty rozdíl mezi staroměstským 

patriciátem a radikálním Novým Městem důležitý. Mackem propagovaný Jakub Vlk je 

hrdina a jeho Nové Město nesmí být ignorováno. Dvě učebnice přitom vykládají celou 

událost jako zradu bohatých staroměstských, dva hovoří o krutém boji. Podle Dědiny, 

Fidrmuce a Choce vpustili reakční obyvatelé Starého Města panské vojsko do svých bran a 

odtud bylo napadeno radikální Nové Město dříve, než mohlo zavolat pomoc.284 Šlajer a 

kolektiv viní bohaté měšťany. Vůbec nerozlišují mezi Starým a Novým Městem. Praha byla 

prostě dobyta tím, že do ní bohatí měšťané vpustili panská vojska.285 Husa ve svém výkladu 

přímo jmenuje Jakuba Vlka jako pokračovatele Jana Želivského. Nové město pražské 

ovládané radikálním křídlem bylo podle Václava Husy prvním cílem útoku sjednocené 
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reakce.286 Zcela nepravdivý je popis v učebnici Kratochvíla a Dřeva. Tvrdí, že „panská 

vojska s měšťany vybila v Praze husity na Novém Městě.“287 Již od Palackého přitom 

oficiální historiografie mluvila maximálně o dvaceti padlých a o rychlém a „bezbolestném“ 

průběhu celé akce. Z této učebnice tedy vyplývá, že buď bylo v Praze jen dvacet husitů, 

nebo že si autoři vymýšlejí. Mohli se nechat inspirovat publikací Veselého z roku 1881, o 

jejíž pochybné úrovni jsme již mluvili. Jen on hovoří o strašlivém krveprolití na obou 

stranách.288 Dvě marxistické učebnice dokonce popisují dopad, jaký mělo dobytí Prahy na 

radikály. Citují přitom z dopisu Prokopa Holého, který poslal před Plzeň. Kratochvíl a Dřevo 

ovšem výňatek tohoto listu používají jako jeden z Prokopových argumentů při jednání přímo 

u Lipan (jako by se Prokop dozvěděl o dobytí Nového Města až před bitvou).289 

 Podívejme se nyní na samotné lipanské bojiště. Jak je uvedeno výše, lipanská bitva a 

její průběh nebyly pro marxistické autory učebnic ve středu zájmu. Mnohem větší prostor 

byl ponechán hodnocením a ideologickým poučkám. Přesto ve většině učebnic najdeme 

krátký vojensko-taktický popis bitvy v délce dvou vět až celého odstavce. Větší prostor pro 

popis průběhu bitvy ve svých učebnicích vyhradili Dědina, Fidrmuc a Choc a Šlajer a 

kolektiv. Jejich popisy jsou velice podobné. Jako by od sebe navzájem opisovali.290 

Kratochvíl a Dřevo se vydali vlastní cestou. Začínají velice poeticky: „Byl měsíc květen r. 

1434. Májový měsíc květů a skřivánčích zpěvů, kdy obloha svítí mladou modří a slunce je 

znovu narozené. A právě v tom měsíci se schylovalo k nejsmutnějšímu boji. Stáli tehdy Češi 

proti Čechům u vsi Lipan, nedaleko Českého Brodu.“291 Namísto popisu bitvy ale citují 

latinskou kroniku Bartoška z Drahonic. Tak se vyhýbají nutnosti vytvořit vlastní popis.  

Všichni autoři mají společné to, že nadhodnocují počet bojovníků na straně panské 

jednoty i počet padlých a upálených. To ovšem není nic nového. S takovými nepřesnostmi se 

setkáme již v učebnicích první republiky. Podle Dědiny, Fidrmuce a Choce byl poměr sil 

deset tisíc radikálů ku dvaceti pěti tisícům bojovníků panské jednoty.292 Tento údaj mohl 

převzít z Frankenbergova díla. Kratochvíl a Dřevo i Hánl a kolektiv mluví o velké přesile 
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panských. Žádným překvapením není ani Fidrmucovo tvrzení, že zajatci byli upáleni 

z rozkazu Menharta z Hradce.293 Údaj, se kterým se původně setkáme v Zapově díle Vypsání 

husitské války z roku 1893, mohl Fidrmuc převzít ze Zítkovy učebnice pro obchodní 

akademie z roku 1925.294 Byl by to vedle špatného datování, převzatého od Pekaře, další 

důkaz o opisování z učebnic předchozího období. Ve Fidrmucově učebnici je alespoň 

správný počet upálených. U ostatních se dočteme o upálení velikého množství zajatých 

husitských bojovníků,295 o upálení dvou tisíc husitů,296 u Šlajera a kolektivu zase, že zajatci 

byli upáleni (tedy všichni).297 Macek přidává třídní prvek, když hovoří o upálených 

sedlácích.298 Ve skutečnosti totiž šlo o fakticky profesionální bojovníky, ne prostý lid. 

Kromě Mackova třídního dotvoření jde ovšem opět o obdobu toho, s čím se setkávali žáci 

před druhou světovou válkou. Také nadhodnocené údaje o počtu padlých nejsou žádnou 

novinkou. Sosík a Vrabec používají vágního termínu tisíce mrtvých299 (což je ovšem více 

než vědecky prokázaných patnáct set). Macek tvrdí, že zabito bylo deset tisíc bojovníků.300 

Spojíme-li všechny údaje, dostaneme velice zvláštní výsledek. Byly-li by pravdivé údaje o 

deseti tisících vojácích z učebnice Dědiny, Fidrmuce a Choce, pak by museli padnout 

všichni radikálové do jednoho. Pak by nemohly být ještě dva tisíce upáleny a část zradit a 

utéci s Čapkem na Kolín!  

Kritika Čapkova útěku je přitom v učebnicích zcela nová. Do padesátých let 20. 

století, kdy Čapka jednoznačně odsoudil Josef Macek, se totiž názory vědecké historické 

obce v této otázce rozcházely a autoři učebnic tuto otázku ignorovaly. Z desítek vydaných 

učebnic najdeme zmínku o Čapkovi za Sán jen u Sokola roku 1894 a u Nováka a Tilla roku 

1922. Přitom jen Sokol hovoří o Čapkovi jako o zrádci.301 Novák a Till se spokojují 

s konstatováním, že se Čapek ze Sán se zástupem jezdců zachránil.302 Po druhé světové 

válce mluví o zradě Jana Čapka ze Sán hned tři učebnice. Kratochvíl a Dřevo přiřazují 

Čapka ke zrádcům, kteří zvítězili.303 Šlajer a kolektiv hovoří o jeho zbabělém útěku, namísto 

toho, aby zasáhl do boje. Zapříčinil tak prohru radikálů.304 I Macek říká, že zradil 
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v rozhodné chvíli.305 Stalinistické teze o vyhledávání nepřátel ve vlastních řadách se 

promítly i do školních učebnic. 

Jak hodnotí marxističtí autoři výsledek bitvy? Samozřejmě tragicky. Použijeme-li 

Fidrmucových slov, „Lipany se končí husitské války typicky česky a tragicky.“306 (Zase 

jedna didaktická poučka – uvědom si, studente, že typicky české je tragické. S tím 

komunisté skoncují.) Porážka radikální strany, a tedy i nositelů revoluce, je pochopitelně 

neštěstím Podle Šeráka a Jelínka byl poražen celý český pokrokový směr,307 podle Husy 

skončilo zradou revoluční hnutí, které odolávalo evropským silám.308 Na národní strunu 

zahráli i Kratochvíl a Dřevo, kteří mluví o vykrvácení jádra síly, před kterým se třásl celý 

svět.309 Symbolické (ale poněkud nemístné) je Fidrmucovo konstatování, že nenáviděný 

Tábor byl vojensky zničen „v hlavě i v údech.“310 U Lipan zvítězili zrádci a reakce. Ovšem 

na své vítězství nemůže být reakce pyšná. Jak konstatují Kratochvíl a Dřevo: „Jména 

zrádných vítězů upadla v zapomenutí. Poražení však nepřestávají k nám volat, posilovat nás 

a bojovat po našem boku.“311 

Zajímavější než popsání výsledků bitvy je hodnocení celé husitské epochy. 

V určitých bodech je shodné s prvorepublikovým hodnocením, zároveň se ale objevují 

zbrusu nové prvky. Shodné je kladné hodnocení přínosu pro český jazyk, vzrůst národního 

sebevědomí i uvědomění si příbuznosti s ostatními Slovany. Společné je i pozitivní 

hodnocení počeštění měst a rozvoje vzdělanosti v zemi. Na rozdíl od části 

prvorepublikových autorů chybí kritika úpadku umění a pražské univerzity. Marxistům se 

mnohem více hodil obraz vzdělaného, prostého lidu, který pročítá bibli a diskutuje o 

věroučných problémech. Šlajer a kolektiv upozorňují, že takto vzdělané byly dokonce i 

ženy.312 Tím jen zvýrazňují, jak vysokou úroveň vzdělanosti revoluce přinesla. 

Pravděpodobně z Lohrovy učebnice z roku 1935313 převzali Šerák a Jelínek konstatování 

vcelku správné konstatování, že v průběhu husitství došlo k demokratizaci správy měst a 
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veřejného života, neboť úřady ve městech byly zpřístupněny širší vrstvě řemeslníků.314 

Společné autorům obou období je ještě vyzdvihování vojenského věhlasu husitů a tvrzení, že 

země utrpěla hospodářsky. Na to, jakou pozornost hospodářské stránce věnoval ve svých 

odborných dílech Josef Macek, se však do učebnic dostalo jen velice málo. Asi nebylo 

veřejným zájmem poukazovat na negativní důsledky revoluce. 

Zcela nově autoři učebnic hodnotí husitství ve vztahu k církvi a králi. Obdobně jako 

tvůrci prvorepublikových učebnic nemají ani jejich marxističtí kolegové v lásce 

Zikmundovu osobu.315 Nejde však již o republikánskou kritiku monarchy, jde o třídní a 

ideologickou kritiku reprezentanta špatného a historicky přežitého společenského systému. 

Ani v církevních otázkách nejde o věrouku. Církev je chápána jako pilíř feudálního systému 

a i sebemenší oslabení její moci nebo otřesení její autority je vítáno. Prvorepublikoví autoři 

učebnic si někdy povzdechli, že se nepodařilo dosáhnout reformy církve a výsledky 

husitských válek proto neodpovídaly vynaloženému úsilí. Podobnou lítost u marxistických 

autorů nenajdeme. Šerák s Jelínkem připouštějí, že sice nebylo v Čechách dosaženo jednoty 

a i otázka obsazení arcibiskupského stolce zůstala otevřená, „přece však výjimečné 

postavení Čechů v rámci církve způsobilo průlom do církevní autority a připravilo půdu 

pozdější reformaci.“316 Dědina, Fidrmuc a Choc zase konstatují, že bylo otřesena autorita 

římského papeže a s ní i autorita kněžstva. Navíc se husitům podařilo podlomit 

hospodářskou moc církve v Čechách.317 Zábor církevního majetku chválí i Husa. Podle něj 

zesvětštěním církevního majetku předběhl český národ zbytek Evropy o dobrých sto let.318 

Ve výčtu  kladných hodnocení omezení panovníkovy a církevní moci by se dalo pokračovat, 

protože se s ním setkáme opravdu téměř ve všech učebnicích tohoto období. Je ale zbytečné 

opakovat stále totéž. Nic originálního nenajdeme. 

Otřes pilířů feudální struktury ale není jediným významným přínosem. Pro marxisty 

nemělo až tak veliký význam hnutí samo jako idea, kterou pro ně reprezentovalo. Vysoce  

hodnotí ideologický přínos celého období. Husitství u Lipan možná skončilo, jeho ideály 

nikoliv. A byl to právě náš národ, který podle nich ukázal světu cestu. Zatímco první 

republika mohla mluvit o vlivu, jaký husitství mělo na Luthera a reformaci, marxisté 

rozebírají, jaký vliv mělo na národ i svět. Jak píše Hánl a kolektiv: „Je to pokrokový stupeň 

                                                           
314 Šerák, M., Jelínek, J.: Dějepis II. Učební text pro II. ročník obchodních akademií. Praha 1948, str. 52. 
315 O Zikmundově zrádném jednání hovoří například Fidrmuc (Fidrmuc, O.: Dějepisné učební texty pro šestou 
třídu středních škol. Praha 1948, str. 97)  a Šerák s Jelínkem (Šerák, M., Jelínek, J.: Dějepis II. Učební text pro 
II. ročník obchodních akademií. Praha 1948, str.52). 
316 Šerák, M., Jelínek, J.: Dějepis II. Učební text pro II. ročník obchodních akademií. Praha 1948, str. 52. 
317 Dědina, J., Fidrmuc, O., Choc, P.: Dějiny středověku. Učební text pro III. třídu středních škol. Praha 1953, 
str. 80. 



Období 1945 – 1965 

 81

v celkovém vývoji národa, doba národního rozmachu, jímž vrcholí tvůrčí schopnost, nadání 

a vypětí pracujícího lidu otevřeným bojem o lepší, dokonalejší život a vzpourou proti tomu, 

co dusí, utlačuje a vysává lid.“319 Venkovský lid a městská chudina „ukázaly všemu lidu, že 

jen neustálý boj s vykořisťovateli může vést ke spravedlivému uspořádání společnosti“.320 

Kratochvíl a Dřevo připisují husitským idejím velký vliv na vše pokrokové, co se v českých 

dějinách událo. Tvrdí, že husitská myšlenka nebyla pohřbena u Lipan. „Husitská myšlenka 

žila po staletí v myslích selských rebelů, kteří se bouřili proti šlechtě, aby si vybojovali 

svobodu. A když zahájila svůj boj proti vykořisťovatelům dělnická třída, byla to opět 

husitská myšlenka, která přispěla k tomuto vítězství. […] Žila, žije a bude žít a sílit náš 

národ v práci i boji tak, jako posilovala naše předky, kteří první na světě uskutečňovali 

požadavek rovnosti všech lidí.“ 321 Jiní autoři se ale nespokojili jen s ohodnocením vlivu 

husitví na českou společnost. Podle nich mělo husitství význam celosvětový. Podle Hánla a 

kolektivu husitství sice nezvrátilo dosavadní společenský řád, ale podlomilo základy 

feudální společnosti, čímž vytvořilo hlavní předpoklad další revoluce.322 Podle Šlajera a 

kolektivu mělo husitství veliký ohlas mezi lidem ve všech evropských zemích. „Husitské 

myšlenky všude působily jako výzva k utlačovanému lidu, aby povstal k boji proti 

útisku.“323 Zde už musí student dostávat pocit, že husitství provázelo všechny revoluce až po 

současnost. Že by francouzští revolucionáři dobyli Bastilu v Husově jménu? Jasný 

propagační podtext nalezneme v hodnocení Dědinovy, Fidrmucovy a Chocovy učebnice. 

Jmenovitě totiž vliv husitských idejí ovlivnil sousední slovanské země.324 A kde jinde došlo 

ke komunistickým převratům než právě u sousedů Slovanů? 

V této souvislosti je třeba rozebrat ještě jeden důležitý aspekt učebnic padesátých a 

šedesátých let. Autoři se totiž v otázce pojetí vztahu k Němcům dostávali na velmi tenký led. 

Na jednu stranu byli Němci nepřátelé. Kromě dlouhodobé animozity byly stále velmi čerstvé 

vzpomínky na druhou světovou válku. Na druhou stranu byla ovšem východní část Německa 

komunistická, a tedy přátelská. Autoři nemohli zaujmout jednostranně nepřátelský postoj – 

to je patrné hlavně v učebnicích, které vycházely s delším časovým odstupem v druhé 

polovině padesátých a počátkem šedesátých let. Fidrmuc sám, Šerák a Jelínek, i Dědina 
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s Fidmucem a Chocem ještě označovali všechny Němce šmahem za vykořisťovatele a 

nepřátele. Jejich vyhnání z měst vítali v duchu autorů učebnic první republiky. Autoři druhé 

poloviny padesátých a počátku šedesátých let vyřešili celý problém šalamounsky. Rozdělili 

Němce do dvou skupin: třídně nepřátelský německý patriciát, u nějž bylo dobře, že byl 

z měst vyhnán, a třídně příbuznou německou chudinu, která dobrovolně odcházela do 

Tábora, bojovala v polních vojscích, naslouchala husitské propagandě a dokonce dočasně 

provedla revoluční převrat v německém Bamberku.325 Václav Husa citoval Husovo heslo, 

„že dobrý Němec je mu milejší než bratr zlý“326. Jak se dočteme v učebnici Šlajera a 

kolektivu, „se sociálním základem husitství byla od počátku spojena otázka národnostní. 

[…] Vykořisťovatelé byli většinou Němci; to umožnilo husitům podepřít svůj boj i 

národnostními důvody. […] V husitském vlastenectví nebylo národní nenávisti. Husité 

nenáviděli Němce, protože stáli na straně jejich nepřátel. Nikdy však nepokládali za své 

odpůrce všechny Němce. Vyhnali z Prahy německé patricije, ale nechali tu kostel pro 

německou chudinu. […] Husité přijímali do svých řad cizí spolubojovníky. Chtěli získávat 

lid a chudinu cizích zemí pro svůj boj. Mezi husity bylo hodně Poláků, v posledních letech 

revolučního hnutí i dosti Němců.“327 V podtextu tohoto výkladu zaznívají dvě myšlenky – 

většina Němců v Čechách  prý byla patriciji a je dobře, že byla vyhnána. Ale hlavně můžeme 

mezi řádky najít ztělesnění hesla „Proletáři všech zemí spojte se!“ Ani zmínka o tom, že 

v posledních letech revoluce už nebojovala polní vojska až tak z přesvědčení jako pro 

udržení existence. Proto cizinci v polních vojscích byli spíše žoldnéři (nebo bojovníky 

z řemesla) než proletáři bojujícími za sociální převrat. Mimochodem, mluvit o sociálním 

základu husitství také není přesné. Citovaná učebnice je ale typickým představitelem 

výkladu vztahu k Němcům. Husa jen navíc zavádí sovětskou terminologii, když mluví o 

husitském hnutí jako o velké vlastenecké válce českého lidu proti německému patriciátu a 

hierarchii.328 Dále uvádí, že vypuzením německých vykořisťovatelských vrstev byly české 

země zachráněny před osudem odnárodnění, který potkal na severu Polabské Slovany a na 

jihu většinu Slovanů alpských. Zde je již zjevná souvislost s německým odsunem. 

Vytvoříme-li paralelu mezi 15. a 20. stoletím, můžeme odsun ospravedlnit. Stejně jako v 15. 

století byla po druhé světové válce země komunisty zachráněna před odnárodněním. 

Od tzv. vítězného února se také v učebnicích častěji setkáváme s výklady o husitské 

tradici. Zatímco dřívější autoři se snažili posílit národní a vlastenecké vědomí pouhým 
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hodnocením husitského období, marxističtí autoři přímo poukazovali na to, jaký význam 

měla husitská tradice pro další vývoj národa. Důvod je nasnadě. Marxistům nestačilo jen 

naznačovat. Chtěli prostě důsledně ukázat, že husitské myšlenky provázely český národ po 

všechna další období (selské bouře v době barokní, národní obrození, vznik dělnické třídy, 

odboj za první i druhé světové války a v jedné řadě i únor 1948). Spojitost s husitstvím a 

husitskou revoluční idejí prostě měla prokázat legitimitu únorového převratu i následné 

vlády komunistické strany. Nejlepší ilustrací této propagandy bude následující obsáhlá citace 

z učebnice Dědiny, Fidrmuce a Choce329: „Husitské revoluční hnutí zůstalo i přes svou 

porážku v paměti našeho národa jako největší období našich dějin a tuto vzpomínku 

nemohla smazat ani staletá snaha církve po odstranění památek na husitskou dobu.330 

Nezničily ji ani snahy kapitalismu o odstranění jejího revolučního rázu. Kapitalismus, který 

se bál každého revolučního hnutí, aby u nás nevznikly myšlenky na lidovou revoluci za 

změnu společenského řádu, snažil se potlačit sociální stránku husitského revolučního hnutí a 

vysvětloval ji jako hnutí čistě náboženské.331 Přesto náš lid vždycky vzpomínal s láskou a 

hrdostí na tuto slavnou dobu svých dějin.332 Husitské revoluční tradice trvaly nepřetržitě celá 

století až do naší doby a národ se jimi řídil ve všech revolučních hnutích od selských bouří 

až do 20. století.“333 Výklad pokračuje spojováním husitské tradice se jmény odbojových 

skupin. Mimochodem, mezi jmény je i Jan Čapek ze Sán, který byl ovšem marxisty 

kritizován. Jenže bojovníci v legiích nemohli vědět, co budoucí doba se jménem tohoto 

hejtmana udělá. Vyvrcholením propagačního rázu pasáže je ale spojení husitské tradice se 

současností. Zde pro ilustraci použiji citát z jiné učebnice, přestože obdobně otázku 

zpracovávají i Dědina, Fidrmuc a Choc. Šlajer a kolektiv uvádějí: „Vítězství dělnické třídy 

v roce 1945 a 1948 tuto tradici završilo. Dnes, kdy máme lidovou armádu, vidíme 

v husitském vojsku její vzor a v Janu Žižkovi našeho učitele. Proto mají Žižkovo jméno 

vojenské školy, v nichž je naše mládež vychovávána v budoucí velitele naší lidové armády. 

Žižkův palcát zdobí výložky našich důstojníků. Jsme pyšni, že Žižkovo jméno je na předním 

místě v řadě organisátorů lidových armád. Z nich Sovětská armáda s rudou hvězdou je nám 

                                                           
329 Dědina, J., Fidrmuc, O., Choc, P.: Dějiny středověku. Učební text pro III. třídu středních škol. Praha 1953, 
str. 83. 
330 Tady je zapotřebí připomenout úvodní kapitolu této práce. Jak jsme již jednou uvedla, husitské ideje byli 
v době osvícenských reforem již téměř mrtvé. Znovu ožily teprve na počátku 19. století v souvislosti 
s napoleonskými válkami, ale rozhodně ne jako ideje revolučního hnutí. Šlo jen o připomínku vojenské 
zdatnosti českých vojáků. 
331 I toto hodnocení je zcela bludné. Za prvé první republika nepovažovala dobu husitských válek čistě za dobu 
bojů za náboženskou reformu. Naopak, silně v popředí byl národnostní prvek a od třicátých let stále častěji i 
prvek sociální. Z minulé kapitoly bych připomněla sociální podtext hodnocení v učebnicích Tilla, Paura, 
Zahradníka a Touce. 
332 Kdo teda byli oni kapitalisté, kteří se snažili potlačit sociální význam husitství? To nebyli Češi? 
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dnes velkým vzorem, husitské vojsko s rudým kalichem, zářným příkladem. Naše lidová 

armáda pokračuje v jeho tradici. I ona je připravena a odhodlána statečně bránit náš pracující 

lid, který po vzoru husitů usiluje o lepší a šťastnější život.“334 Přenášení husitské tradice na 

Československou armádu je typické.335 Ovšem spojitost mezi rudou hvězdou a rudým 

kalichem nalezneme pouze v citované učebnici. Přenést husitskou tradici i na Sověty je 

pokus zcela ojedinělý. V šedesátých letech v Husově Dějinách Československa není tradice 

déle spojována s lidovou armádou, ale s Komunistickou stranou Československa a stává se 

posilou ve velkém úsilí o dovršení socialismu v naší vlasti.336 

Je ještě jeden zajímavý prvek, o který jsou marxistické učebnice oproti svým 

předchůdkyním bohatší. Tímto prvkem jsou expresivní ilustrace výkladu. Zatímco v první 

republice v učebnicích nejčastěji narazíme na reprodukci kompaktát, dostávají se do učebnic 

padesátých a šedesátých let unikátní ilustrace. Učebnici Kratochvíla a Dřeva doprovází 

obraz z lipanského bojiště v průběhu bitvy (obr. 1), kde v popředí leží padlí radikálové a 

ostatní stojí s praporem ve voze. V pozadí je vidět útok panské jednoty na koních a s meči 

v ruce. Ilustrace ukazuje nerovnost boje. Na jedné straně prostý lid s cepy a sudlicemi ve 

voze, na druhé straně bojovníci panské jednoty na koních a s meči v ruce. 

 

Obr. 1 

 

                                                                                                                                                                                   
333 Kolik bylo revolučních hnutích v českých dějinách? 
334 Šlajer, J. a kol.: Dějiny středověku a novověku pro 7. postupný ročník. 3. vydání. Praha 1957, str. 83. 
335 Totéž najdeme i u Fidrmuce, Choce a Dědiny, i u Hánla a kolektivu. 
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Učebnici Sosíka a Vrabce doprovází expresívní kresba uhlem (obr. 2). Ilustrace paradoxně 

nepřipomíná díla socialistického realismu. Připomíná spíše surrealistickou temnou kreaci. 

Znázorňuje krajinu po bitvě - padlé bojovníky mezi mrtvolami koňů. Na pozadí je ve změti 

čar možné spatřit převrácené vozy a pasoucího se opuštěného koně. Jako by nikdo kromě 

zvířat nepřežil.  

 

Obr. 2 

Abychom byli spravedliví, musíme však také uvést, že Husovy Dějiny 

Československa jsou ilustrovány reprodukcemi dobových obrazů, a to nejen válečných, ale i 

církevních. 

Co říci závěrem? Období po druhé světové válce jasně ukazuje, že výklad husitství 

v českých učebnicích zůstával silně výchovný. Nedá se však říci, že by české učebnice 

tohoto období přijímaly výsledky historické vědy pomalu a váhavě. Vzhledem k tomu, že 

učebnice byly schvalovány stranou a vědecká historická obec byla též kontrolována, bylo 

zajištěno, že všechna vydaná díla odpovídala stranické linii. Zatímco za období první 

republiky se alespoň částečně setkáme s pluralitou názorů a kupříkladu Pekařova učebnice se 

vymyká běžnému výkladu, po druhé světové válce jsou si učebnice velmi podobné. Na 

druhou stranu můžeme v učebnicích sledovat jistou kontinuitu s prvorepublikovým obdobím. 

Sympatie k radikálům, negativní postoj k Němcům, vyzdvihování přínosu období pro rozvoj 

jazyka i slovanského uvědomění mají učebnice obou období společné. Zcela nově přichází 

výklad husitství jako primárně sociálně revolučního hnutí. Náboženská stránka, která byla 

pro první republiku důležitá, je odsunuta do pozadí. Marxisté také přinášejí novou 

                                                                                                                                                                                   
336 Husa, V.: Dějiny Československa. Praha 1961, str. 96.  
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terminologii. Mluví o revolučních masách, proletariátu, reakci, šovinismu a špatném 

společenském řádu. Husitské hnutí je frontou, rejsy se stávají cestami, na nichž jsou šířeny 

manifesty. Dokonce i na církevní půdě v Basileji husité obhajují revoluční myšlenky. Nově 

také v učebnicích padesátých let přibývá výklad významu husitské tradice a jejího vlivu na 

současnost. Jeho prostřednictvím se autoři snaží glorifikovat stranu, vládu lidu i lidovou 

armádu. Proto můžeme shrnout, že školní dějepis v období let 1945 – 1965 je výchovou a 

skutečnou vědu připomíná jen velice vzdáleně. Ostatně výchovným hodnocením je 

přenechán větší prostor než samotnému výkladu.
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Období 1965 – 1989 

 

 Období, o němž budeme hovořit v následující kapitole, je obdobím, v němž se 

historická věda rozchází s učebnicemi v daleko největší míře než kdykoli před tím. Toto 

období bylo také poznamenáno hluchým obdobím normalizačních let. Po předehře 

pražského jara, ve kterém vyšla Bartošova Husitská revoluce a Kalivodův příspěvek 

hodnotící význam lipanské bitvy, následuje  období normalizačních sedmdesátých let. Za 

celé desetiletí nevyšla jediná odborná práce zabývající se tématikou lipanské bitvy, ani nová 

učebnice, jež by sloužila pro výklad období středověku. V osmdesátých letech potom 

významnější historici navazují na výklad první republiky i na příspěvky konce šedesátých 

let. V učebnicích však budeme marně hledat odraz nového výzkumu a změněných 

hodnocení. Po sedmdesátých letech, ve kterých vycházely učebnice z počátku šedesátých let 

(pro základní školu Sosík a Vrabec a pro střední školy Husovy Dějiny Československa od 

roku 1972 pod novým názvem Československé dějiny), vychází na počátku osmdesátých let 

série učebnic kolektivu autorů pod vedením Tomáše Jílka. Ty byly vydávány až do roku 

1989 a od učebnic počátku padesátých a šedesátých let se lišily minimálně. Lepší nebyla ani 

učebnice pro střední odborné školy autorů Čapka, Michovského a Skladaného. Skutečným 

průlomem v pojetí lipanské bitvy v učebnicích (obdobný průlomu konce šedesátých let 

v odborné historiografii) je až učebnice Miroslava Hrocha a kolektivu z roku 1988, která se 

vrací k střízlivějším názorům a víceméně opouští ideologičnost dřívějších marxistických 

autorů. O kvalitě zmíněné učebnice svědčí i její další vydání roku 1991, tedy po změnách, 

které přinesla  tzv. sametová revoluce. 

 Co převratného se tedy vlastně změnilo v předjaří pražského jara v pojetí lipanské 

bitvy a jejího významu? Roku 1965 se Robert Kalivoda337 ve svém příspěvku publikovaném 

ve Filozofickém časopisu vrací k některým interpretacím konce třicátých let dvacátého 

století a navazuje na Pekařovo a Bartošovo hodnocení významu lipanské bitvy. Přejímá 

názor, že bitva u Lipan byla ozdravnou událostí. Byla v ní totiž částečně poražena krajní 

levice, jmenovitě její ozbrojené složky. Že nešlo o úplnou porážku, dokazuje fakt, že si v 

Táboře krajní levice udržela pozici ještě několik let po lipanské bitvě. Na rozdíl od polních 

vojsk za Prokopa Holého se už však nesnažila prosadit svůj program v celé Evropě. Přesto se 

nakonec Tábor zbavil radikálů a kapituloval před poděbradskou stranou. Bitva u Lipan 

ovšem nebyla vítězstvím krajní pravice, jak se snažili dokázat autoři učebnic padesátých a 

šedesátých let. Aliance uzavřená v dubnu 1434 byla jen krátkodobým spojenectvím katolíků 
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a kališníků a brzy se rozpadla. Bitva u Lipan znamenala pro husitství posun více do středu. 

Šlo o novou konsolidaci vítězného husitství na bázi pravého středu. Rozpad sirotčího svazu 

otevřel prostor poděbradské straně, jejíž páteří se stala právě bývalá sirotčí města. Bitva u 

Lipan nezabránila uzavření kompaktát s katolickou církví. Kompaktáta (tedy program 

husitského středu) se stala konstitucí českého státu, vznikla třetí měšťanská kurie, byla 

potvrzena sekularizace církevního majetku. Cesta nemalým ziskům přitom byla otevřena 

právě díky vypořádání se s radikály. Tedy bitva nebyla ani národní tragédií, jak běžně 

uváděli historici první republiky (s výjimkou Pekaře a Bartoše), ani porážkou revoluce, jak 

uváděli marxisté. V centru Kalivodovy pozornosti není chudina ani proletariát, ale národ 

jako celek. Nepodceňuje ani náboženský rozměr husitství. Kalivoda radikálně změnil 

hodnocení husitské epochy, které bylo běžné v padesátých a na počátku šedesátých let. 

 Ve svobodnějších poměrech konce 60. let ještě vyšla Bartošova Husitská revoluce,338 

která navazuje na jeho práce z třicátých let. Kromě několika doplňujících podrobností o 

průběhu roku 1434, které nejsou pro tuto práci významné, nenalezneme zásadní rozdíly ve 

srovnání s dřívějšími autorovými díly. 

 Jak již bylo jednou řečeno, další progresivní vývoj ve výzkumu husitství vůbec a  

období kolem bitvy u Lipan můžeme sledovat v osmdesátých letech. V této souvislosti je 

rozhodně třeba uvést sborník Husitský Tábor z roku 1985, ve kterém nalezneme tři 

významné příspěvky.339 František Kavka znovuvzkřísil názor, že Zikmund chtěl získat polní 

vojska pro boj proti Turkům a že tedy nebyl jejich zapřísáhlým odpůrcem. František Šmahel 

upozornil na nejednotnost a nevyzrálost městských svazů v předvečer Lipan, což oslabovalo 

radikální stranu. Porážka radikálů tedy zdaleka nebyla jen důsledkem zrady mírnějších 

husitů. Petr Čornej upravil počet bojovníků na obou stranách na devět tisíc na straně radikálů 

a jedenáct tisíc na straně vojska aliance. V duchu Frankenbergerově vyvrací, že by koaliční 

vojsko mělo velkou převahu a proti běžně citovaným údajům snižuje počet bojovníků zhruba 

na polovinu. Zároveň se vrací k problému Čapkova jednání u Lipan, které marxisté 

padesátých let považovali za zradu. Ukazuje, že bývalo zvykem připisovat vinu za 

prohranou bitvu konkrétnímu jedinci, ač nemusel být skutečným viníkem.  

Je však třeba konstatovat, že ne všechny odborné historické práce měly tak vysokou 

úroveň, jako díla uvedená v předcházejících odstavcích. Zcela v Mackově duchu se nese 

                                                                                                                                                                                   
337 Kalivoda, R.: Husitská revoluce a poděbradská epocha. In: Filozofický časopis 13, 1965, str. 387-393. 
338 Bartoš, F.M.: Husitská revoluce. České dějiny II/8. Praha 1966. 
339 Kavka, F.: Zikmundova politika let 1429-1434 a husitství, str. 89-105; Šmahel, F.: Tábor a jeho strana v 
předvečer Lipan, str. 145-153; Čornej, P.: Lipany ve svědectví pramenů, str. 155-183. 
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výklad v příspěvku Ctirada Rakušana.340 Obdobně nízkou kvalitu má také Klučinovo 

populárně naučné dílo Jak válčili husité341 (přínosem této publikace je, že Klučina znovu 

upozorňuje, že Prokop Holý nebyl velitelem polních vojsk, protože velení bylo v rukách 

hejtmanů, nikoliv kněží) nebo dílo Prokopova zkouška od Václava Písaře.342 Rezidua 

Mackova výkladu můžeme najít i v Přehledu dějin Československa343. Problematiku 

husitství do této knihy zpracoval František Šmahel. Výklad není oproštěn od marxistické 

terminologie. Například za jednu z příčin bitvy u Lipan označuje autor stavovské a třídní 

rozpory uvnitř husitské fronty. Bitva u Lipan končí katastrofální porážkou polních vojsk. 

Jakými konkrétními nedostatky trpěla většina učebnic konce sedmdesátých a 

osmdesátých let? V otázce, kdo pozval Čechy na koncil, se v Jílkových učebnicích pro 

základní školy344 opakovaně objevuje názor, že byli Češi pozváni papežem i císařem. Je 

pravděpodobné, že tento omyl autor opsal z učebnice Sosíka a Vrabce, která byla přímou 

předchůdkyní Jílkovy učebnice pro základní školy. Přitom je evidentní, že kolektiv autorů 

pod vedením Tomáše Jílka dobře věděl, jaká byla skutečnost. V jejich učebnici pro střední 

školy je totiž napsáno, že pozvání přišlo ze strany koncilu, který začal zasedat ještě před 

bitvou u Domažlic.345 Jiné chyby se Jílek dopustil při vysvětlování pojmu kompaktáta. 

V jeho prvních dvou učebnicích o nich totiž hovoří jako o dohodě mezi církví a husity o 

skončení bojů a dalších ústupcích.346 Jde o pokračování trendu padesátých a počátku 

šedesátých let opomíjet náboženské prvky husitského hnutí. I zde je však jasné, že Jílek znal 

pravdu. V dalších učebnicích sice nepoužívá termín kompaktáta, ale uvádí, že v Basileji byla 

církev ochotna ze čtyř artikulů připustit jen přijímání pod obojí.347 Tedy najednou se zase 

objevuje, že při jednání s koncilem šlo o povolení přijímání pod obojí, ne přímo o ukončení 

bojů. Snaha ignorovat náboženské prvky stojí i za formulací, že v Chebu husité získali 

souhlas k tomu, aby mohli hájit svůj program.348 Ani zmínka o chebském soudci či Písmu 

svatém. Na rozdíl od Sosíka a Vrabce sice již autoři této učebnice nemluví o revolučním 

programu, duch je ale stejný. S nepřesnou formulací se setkáme i v učebnici Čapka, 

Michovského a Skladaného, neboť koncil prý svolal papež proto, aby byla vyřešena česká 

                                                           
340 Rakušan, C.: Lipany. Bojiště a památky v okolí. Kolín 1968. 
341 Klučina, P.: Jak válčili husité. Praha 1982. 
342 Písař,  V.: Prokopova zkouška. Črta ze života Prokopa Holého. České Budějovice 1983. 
343 Přehled dějin Československa. Praha 1980. 
344 Jílek, T. a kol.: Dějepis pro 6. ročník základní školy. Praha 1981, str. 100 a Jílek, T. a kol.: Dějepis pro 6. 
ročník základní školy. 6. přepracované vydání, Praha 1989, str. 106. 
345 Jílek, T. a kol. Dějepis pro 1. ročník gymnasia. Praha 1984, str. 167. 
346 Dohnal, M., Jílek, T., Balcar, T.: Dějepis pro 6. ročník experimentálních škol. Praha 1976, str. 24; Jílek, T. a 
kol.: Dějepis pro 6. ročník základní školy. Praha 1981, str. 100 
347 Jílek, T. a kol. Dějepis pro 1. ročník gymnasia. Praha 1984, str. 168;  Jílek, T. a kol.: Dějepis pro 6. ročník 
základní školy. 6. přepracované vydání, Praha 1989, str. 106. 
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otázka.349 Tak významní ale čeští husité nebyli. Koncil byl svolán ještě v době, kdy se 

věřilo, že Češi budou poraženi vojenskou silou. 

Ani průběh popisu jednání s koncilem se nijak výrazně neliší od popisů předchozího 

období. Nenajdeme sice žádné zmínky o průběhu jednání samého (o tom, že husité předčili 

preláty vzdělaností nebo že Prokop vzbuzoval obdiv), ale v otázkách, kdo a proč byl ochoten 

přistoupit na kompromis, se novější učebnice od starších neliší. Čapek, Michovský a 

Skladaný dokonce přímo opisovali z Husovy učebnice, když uvedli, že církev se „rozhodla 

pro jinou taktiku, a to taktiku předstírané ochoty ke kompromisu, která měla prohloubit 

rozkol uvnitř husitského tábora.“350 Církev i nadále podle autorů jedná nečestně a proradně. 

Obdobně jako Dědina, Fidrmuc a Choc, Hánl a kolektiv a Macek hovoří i autoři 

osmdesátých let o tom, že myšlenka rozpuštění polních vojsk přišla ze strany koncilu. 

Dohnal, Jílek a Balcar dokonce tvrdí, že církev slíbila beztrestnost všem, kdo se postaví proti 

radikálům.351 Je jen těžko říci, o jaké beztrestnosti autoři mluvili. V kompetenci církevních 

soudů přece nebylo posuzování světských přestupků! V dalších Jílkových učebnicích se 

setkáme s formulací, že církev slíbila šlechtě a měšťanům ponechání sekularizovaného 

církevního majetku.352 Přitom neochota basilejských poslů v Praze ponechat šlechtě a 

měšťanům rozchvácené církevní statky byla jednou z hlavních příčin neúspěchu jednání na 

sklonku roku 1433. Autoři ale tuto mylnou myšlenku dále rozvádějí. Za slib, že jim zůstane 

všechen majetek, šlechta a měšťané zradili revoluci. Jak píše Gažiová a Michovský: „Když 

majetek získali, nechtěli již bojovat spolu s husity.“353 Jako by měšťanstvo a šlechta nebyly 

také husity, jen představiteli jiného směru! Takovéto formulace potvrzují, že v osmdesátých 

letech se termínem husité rozuměla v učebnicích již jen radikální část hnutí. Pak je třeba 

konstatovat, že autoři učebnic i filmů padesátých a šedesátých let odvedli skutečně dobrou 

práci. Rozkladu v husitském táboře podle Jílka využil papež a císař, kteří zorganizovali 

vznik panské jednoty.354 Vina tedy opět leží hlavně na předních představitelích feudalismu – 

církvi a králi. 

Zcela jiný obrázek jednání s basilejským koncilem nalezneme v Hrochově učebnici. 

Vinu nenese měšťanstvo, šlechta, církev ani král. Vytvoření vojenské aliance umírněných 

                                                                                                                                                                                   
348 Jílek, T. a kol. Dějepis pro 1. ročník gymnasia. Praha 1984, str. 167. 
349 Čapek, V., Michovský, V., Skladaný, M.: Dějepis pro I. ročník středních odborných škol. Praha 1984. 
350 Čapek, V., Michovský, V., Skladaný, M.: Dějepis pro I. ročník středních odborných škol. Praha 1984, str. 
114. Doslova stejnou formulaci najdeme i u Husy (Husa, V.: Československé dějiny. Praha 1972, str. 77). 
351 Dohnal, M., Jílek, T., Balcar, T.: Dějepis pro 6. ročník experimentálních škol. Praha 1976, str. 25. 
352 Jílek, T. a kol.: Dějepis pro 6. ročník základní školy. Praha 1981, str. 100; Jílek, T. a kol.: Dějepis pro 6. 
ročník základní školy. 6. přepracované vydání. Praha 1989, str. 106. 
353 Gažiová, K., Michovský, V.: Dějepis 7. Pro 7. ročník základní školy pro neslyšící a základní školy pro žáky 
se zbytky sluchu. Praha 1984, str. 93. 
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kališníků a katolíků Hroch neoznačuje jako zradu. Češi si podle něj uvědomili potřebu klidu 

a míru v zemi a pochopili, že polní vojska jsou zbytečným břemenem, které vysává zemi a 

brání dohodě. Byla to tedy šlechta a města, nikoli koncil, kdo nejvíc usiloval o rozpuštění 

nebo zničení polních vojsk.355 U Hrocha se viditelně odráží výsledky výzkumu a nová 

hodnocení. Je-li porážka ozbrojené složky vítána, pak je kladně hodnoceno i sjednocení síly, 

která toho mohla dosáhnout. 

V souladu s většinou učebnic padesátých a šedesátých let se i v osmdesátých letech 

nesetkáme s detailnějšími popisy vojenských akcí před Lipany i na lipanském bojišti. Autoři 

nepovažují za důležité postihnout jednotlivé vojensko-taktické kroky. O Plzni nebo dobytí 

Nového Města nenajdeme ani zmínku. Bitva u Lipan se pouze odehrála. Jen Gažiová a 

Michovský tvrdí, že bitva trvala den a noc a popisují lest panského vojska.356 Podle Jílka a 

kolektivu měla šlechta a města dobře vyzbrojené vojsko,357 což má ukázat, že radikálové 

byli v horší pozici. Velice půvabná je i formulace z jiné učebnice stejných autorů. Tvrdí, že 

„měšťanská opozice ve spojení s panskou jednotou zvítězila v bratrovražedném boji nad 

zbytky polních bratrstev.“358 Formulace, která měla ukázat, že panská jednota byla v přesile, 

ve skutečnosti naznačuje, že se polní vojska rozpadla ještě před lipanskou bitvou a u Lipan 

bojovaly jen jejich zbytky. To ovšem nestaví radikály do příznivého světla! V téže učebnici 

Jílek tvrdí, že bylo zabito více než deset tisíc bratří.359 V jiné jeho učebnici zase panská 

jednota upálila přes dva tisíce zajatých husitů ve stodolách nedaleké vesnice.360 I Čapek, 

Michovský a Skladaný hovoří o více než tisíci zaživa upálených husitských bojovnících.361 

Nadhodnocená čísla nejsou nic nového. V učebnicích se objevovala už od období Rakouska-

Uherska. 

Jak hodnotili autoři osmdesátých let porážku polních vojsk? Nejvíc nenávistný tón 

zaznívá v první Jílkově experimentální učebnici. Uvádí: „Sotva se zbavili revolučních vojsk, 

pospíšili si s uznáním Zikmunda za českého krále.“362 Dá se pro děj, který probíhal dva roky, 

užít slovesa  „pospíšili si“? Jílek dodává: „Tak měšťané a šlechtici za cenu svého prospěchu 

                                                                                                                                                                                   
354 Jílek, T. a kol.: Dějepis pro 6. ročník základní školy. Praha 1981, str. 100. 
355 Hroch, M. a kol.: Dějepis. Středověk pro základní školy. Praha 1988, str. 67. 
356 Gažiová, K., Michovský, V.: Dějepis 7. Pro 7. ročník základní školy pro neslyšící a základní školy pro žáky 
se zbytky sluchu. Praha 1984, str. 96. 
357 Jílek, T. a kol.: Dějepis pro 6. ročník základní školy. 6. přepracované vydání. Praha 1989, str. 106. 
358 Jílek, T. a kol.: Dějepis pro 1. ročník gymnasia. Praha 1984, str. 168. 
359 Jílek, T. a kol.: Dějepis pro 1. ročník gymnasia. Praha 1984, str. 168. 
360 Jílek, T. a kol.: Dějepis pro 6. ročník základní školy. 6. přepracované vydání, Praha 1989, str. 106. 
361 Čapek, V., Michovský, V., Skladaný, M.: Dějepis pro I. ročník středních odborných škol. Praha 1984, str. 
114. 
362 Dohnal, M., Jílek, T., Balcar, T.: Dějepis pro 6. ročník experimentálních škol. Praha 1976, str. 24. 
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obětovali husitské učení i lidové husitské bojovníky nepříteli.“363 V učebnici pro střední 

školy z roku 1984 už ale prohru radikálů u Lipan nehodnotí jako vítězství zrádců. Uznává 

totiž, že i přes porážku radikálního křídla zůstalo husitství ve své umírněné podobně 

rozhodující silou v Čechách.364 Tedy i Jílek byl obeznámen s historickým výzkumem a 

novými interpretacemi. V některých dílech to jen záměrně opomíjel. Oproti Jílkovu 

konstatování o přežití husitství hovoří Michovský a Gažiová o jeho porážce. V souvislosti 

s tím, že již dříve neoznačili šlechtu a měšťanstvo za husity, není překvapením, když 

uvádějí, že u Lipan byli poraženi husité.365 Hroch366 výsledek bitvy hodnotí kladně, neboť 

porážka ozbrojených radikálů otevřela cestu k dohodě. Přitom ani bitva u Lipan, ani 

Zikmundův nástup na trůn podle něj nijak nezměnily poměry v zemi a výsledky revoluce 

nebyly zničeny. Nejvýše pak z výsledků revoluce hodnotí oslabení katolické církve a účast 

měst na zemských sněmech. Mylně hovoří o vzniku kališnické církve,367 k níž se poddaní 

mohli svobodně hlásit. Kompaktáta ale nebyla uznáním kališnické církve. Byla povolením 

přijímat oběma způsoby (jenom tělo páně nebo i z kalicha krev páně) a kališníci se stali 

jakousi odnoží uvnitř katolické církve, nikoli samostatnou církví. 

Hodnocení celé epochy se většinou také nese ve stylu hodnocení učebnic padesátých 

a šedesátých let. Jílek ve svých učebnicích hodnotí oslabení moci krále a církve, ale lituje, že 

zisky z revoluce si odnesla pouze města a šlechta. Měšťané a šlechtici jsou terčem kritiky i 

v jeho učebnici pro střední školy, když uvádí, že ze zemanů se stávali velmoži a z měst 

feudální vrchnosti.368 Přitom zisky zemanů byly nižší než zisky vysoké šlechty. Mluvit o 

zemanech jako velmožích je nesmysl. Jílek dále vysoko hodnotí rozvoj vzdělanosti 

nejširších vrstev. Umělo prý psát mnoho mužů, žen a dětí.369 K schopnostem husitského 

prostého lidu tedy přibývá i schopnost psát. Navíc „lidé se naučili mnoha revolučním 

písním, které je posilovaly v bitvách s nepřítelem.“370 Hroch idylický obraz kulturnosti 

husitských Čech částečně koriguje. Na jednu stranu hodnotí rozvoj vzdělanosti, na druhou 

upozorňuje na úpadek výtvarného umění.371 Všichni autoři i nadále oceňují přínos období 

pro rozvoj národního jazyka. Zcela však mizí protiněmecké útoky. 

                                                           
363 Dohnal, M., Jílek, T., Balcar, T.: Dějepis pro 6. ročník experimentálních škol. Praha 1976, str. 24-25. 
364 Jílek, T. a kol.: Dějepis pro 1. ročník gymnasia. Praha 1984, str. 168. 
365 Gažiová, K., Michovský, V.: Dějepis 7. Pro 7. ročník základní školy pro neslyšící a základní školy pro žáky 
se zbytky sluchu. Praha 1984, str. 96. 
366 Hroch, M. a kol.: Dějepis. Středověk pro základní školy. Praha 1988, str. 68. 
367 V minulosti i vzniku nové církve hovořil snad jen Kratochvíl (Kratochvíl, V.: Českou minulostí. Praha 
1961, str. 149) 
368 Jílek, T. a kol.: Dějepis pro 1. ročník gymnasia. Praha 1984, str. 169. 
369 Jílek, T. a kol.: Dějepis pro 6. ročník základní školy. Praha 1981, str. 102. 
370 Dohnal, M., Jílek, T., Balcar, T.: Dějepis pro 6. ročník experimentálních škol. Praha 1976, str. 28. 
371 Hroch, M. a kol.: Dějepis pro 6. ročník základní školy. Praha 1988, str. 68. 
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Pokud se až doposud dalo říci, že autoři osmdesátých let byli poněkud umírněnější a 

věcnější než jejich předchůdci z padesátých a počátku šedesátých let, při hodnocení 

významu husitství pro budoucnost národa a celý svět se plně vracejí k marxistické 

terminologii a ideologickým schématům (s výjimkou Hrocha). Zdá se zde zbytečné opakovat 

to, co je možné najít v předchozí kapitole. Stále se můžeme dozvědět, jak husité ukázali, že 

feudální řád není neotřesitelný, a projevili odvahu bojovat proti vykořisťovatelům. Snažili se 

o vytvoření společnosti „bez šlechty a poddaných, bez vládnoucí bohaté církve a bohatých 

měšťanů.“372 Čapek, Michovský a Skladaný dodávají, že se pokusili vytvořit společnost bez 

vykořisťovatelů a vykořisťovaných.373 Navíc podle Jílka i Čapka, Michovského a 

Skladaného bylo husitské hnutí prvním, jemuž se podařilo „stanovit pevné ideové a sociální 

cíle a regulovat živelnost, která byla jinde příčinou porážek.“374 Autoři mají pravděpodobně 

na mysli čtyři pražské artikuly. V nich však nebyly stanoveny sociální cíle hnutí, ale cíle 

nábožensko-reformní. S pozoruhodnou až provokativní větou se setkáme v Jílkově 

středoškolské učebnici. Uvádí, že „boj s cizí intervencí upevnil národní sebevědomí.“375 

Jinak než výše citovaná hodnocení i než autoři učebnic padesátých a šedesátých let hovoří o 

významu husitství Hroch. Souhlasí, že šlo o významné období našich dějin, ale připouští, že 

mělo  své nedostatky.376 O nedostatcích se totiž jiní autoři učebnic v této souvislosti 

nezmiňují.  

V učebnicích osmdesátých let nechybí ani vysvětlení významu husitské tradice pro 

český národ. V duchu Husovy středoškolské učebnice se již nedává do souvislosti husitská 

tradice a lidová armáda, ale husitská tradice a Komunistická strana Československa. Jen pro 

ilustraci zde ocitujme Jílkovu učebnici: „Husitské revoluční hnutí podnítilo pokrokové a 

revoluční tradice. […] Revoluční tradice husitství byly inspirací a zdrojem i v počátcích 

našeho dělnického hnutí, posilovaly naše národy v boji proti nacistickým okupantům. 

Věrným strážcem pokrokové husitské tradice se stala Komunistická strana Československa, 

která se vždy hlásila k husitství jako symbolu revolučního boje.“377 Tento výklad je 

v učebnici ještě doplněn citací z Nejedlého díla Komunisté – dědici velkých tradic českého 

národa.378 Výjimkou v pojetí husitské tradice je opět Hrochova učebnice. Hroch jako jediný 

                                                           
372 Dohnal, M., Jílek, T., Balcar, T.: Dějepis pro 6. ročník experimentálních škol. Praha 1976, str. 27-28. 
373 Čapek, V., Michovský, V., Skladaný, M.: Dějepis pro I. ročník středních odborných škol. Praha 1984, str. 
114. 
374 Čapek, V., Michovský, V., Skladaný, M.: Dějepis pro I. ročník středních odborných škol. Praha 1984, str. 
114; Jílek, T. a kol.: Dějepis pro 1. ročník gymnasia. Praha 1984, str. 170. 
375 Jílek, T. a kol.: Dějepis pro 1. ročník gymnasia. Praha 1984, str. 169. 
376 Hroch, M. a kol.: Dějepis pro 6. ročník základní školy. Praha 1988, str. 68. 
377 Jílek, T. a kol.: Dějepis pro 1. ročník gymnasia. Praha 1984, str. 169-70. 
378 Jílek, T. a kol.: Dějepis pro 1. ročník gymnasia. Praha 1984, str. 171. 
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připisuje husitské tradici zásluhy při národním obrození a vzniku samostatného 

Československa, nehovoří o spojitosti s dělnickým hnutím nebo komunistickou stranou.379 

Jedna věc je ovšem v učebnicích osmdesátých let zcela nová. Tou je detailní popis 

pronikání husitů a husitství na Slovensko. Výklad o husitství na Slovensku se ve většině 

učebnic svou délkou vyrovná délce výkladu o dění v Čechách. Dřívější autoři většinou 

pouze konstatovali, že čeština pronikla na Slovensko a že došlo ke sblížení obou národů. Ne 

tak autoři učebnic osmdesátých let. Ovšem dějinnou skutečnost bylo třeba náležitě upravit a 

vhodně interpretovat. Nemohli přece psát o válečných výpravách husitů na Slovensko. Proto 

tvrdili, že husité sice nebyli vítáni šlechtou a vrchností, chudý lid je však vítal a pomáhal 

jim. Takováto interpretace komunistům vyhovovala – ti špatní byli proti, ti dobří hnutí 

podporovali. Podle slovenské pověsti o Jánošíkovi i husitští hejtmani bohatým brali a 

chudým dávali.380 Bratřické hnutí je označováno za pokračovatele husitského hnutí a jeho 

prostřednictvím se prý mezi lidem rozšířila také čeština. Podle Čapka, Michovského a 

Skladaného tak došlo k výraznému sblížení mezi Čechy a Slováky jako nikdy předtím.381 

Jediný Hroch zpochybňuje idylický obrázek ostatních autorů. Uvádí, že bratřické hnutí bylo 

v prvé řadě hnutím mužů, jejichž řemeslem se stal boj. Dozníval u nich sice husitský odkaz 

Tábora, ale už jen okrajově.382   

Závěrem lze tedy říci, že s výjimku Hrochovy učebnice psali autoři v duchu 

padesátých a šedesátých let. Až na drobnosti (jako třeba Jílkovo konstatování, že husitství 

nebylo u Lipan poraženo) autoři učebnic ignorovali výsledky současného i minulého 

výzkumu. Zdrojem učebnic byly pravděpodobně hlavně předchozí učebnice Husy a Sosíka a 

Vrabce. Učebnice osmdesátých let jsou si navzájem velmi podobné a to nejen kvůli tomu, že 

byl jen omezený okruh autorů (většina učebnic osmdesátých let pochází z pera Tomáše Jílka 

a kolektivu), ale i proto, že od sebe autoři navzájem přejímali formulace. Je třeba přiznat, že 

učebnice byly o stupínek méně fanatické než učebnice padesátých a šedesátých let. Spíše než 

politickému trendu je to však třeba připsat celkovému zestručnění výkladu. Ve snaze 

zrovnoprávnit Čechy a Slováky se autoři pokusili přenést význam husitství i na Slovensko. 

S jakými pocity to Slováci přijímali, však zůstává sporné, protože husitství jim bylo hnutím 

cizím a nepřátelským. Možná by bývalo bylo přínosnější do podrobností rozvést jiné, pro 

Slováky významnější období jejich dějin. 

                                                           
379 Hroch, M. a kol.: Dějepis pro 6. ročník základní školy. Praha 1988, str. 70. 
380 Dohnal, M., Jílek, T., Balcar, T.: Dějepis pro 6. ročník experimentálních škol. Praha 1976, str. 27. 
381 Čapek, V., Michovský, V., Skladaný, M.: Dějepis pro I. ročník středních odborných škol. Praha 1984, str. 
115. 
382 Hroch, M. a kol.: Dějepis pro 6. ročník základní školy. Praha 1988, str. 70. 
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 Hrochova učebnice pro základní školu se ostatním učebnicím období zcela vymyká. 

Můžeme v ní ještě nalézt určitá rezidua marxistických výkladů, například důraz na to, „že 

největší břemeno při obhajobě ušlechtilých ideálů nesly desetitisíce husitských bojovníků i 

prostý venkovský lid - ten zásoboval vojska potravinami, pící koně, podporoval a informoval 

husity o pohybech nepřítele a trpěl loupežným pleněním nepřátel“383. Jak již bylo několikrát 

zdůrazněno, v době před Lipany šlo už jen málokterému bojovníkovi o husitské ideály. Také 

prostý lid zdaleka netrpěl jen loupeživým pleněním nepřátel, protože po bitvě u Domažlic 

nikdo takový na našem území nebyl. Lid trpěl spíše pleněním „přátel“. V jiných ohledech 

však Hroch zcela ignoruje oficiální výklad. Vrací se k Pekařově učebnici, výsledkům 

zkoumání třicátých i konce šedesátých let. Je obeznámen i s výzkumem konce let 

osmdesátých. Z učebnice mizí marxistická terminologie. Hroch nastoluje ve výkladu i 

hodnocení střídmý trend. Do jaké míry pokračovali v Hrochových šlépějích autoři po pádu 

komunismu, ukáže následující kapitola. 

                                                           
383 Hroch, M. a kol.: Dějepis pro 6. ročník základní školy. Praha 1988, str. 67. 
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Období 1989 – 1998 

 

 Devadesátá léta otevírají novou kapitolu našeho dějepisectví. Svržení 

komunistického režimu přineslo rozsáhlé společenské změny, které se promítly do vědecké 

historiografie i podoby školního dějepisu. Před historiky se otevřela řada nezodpovězených 

otázek, mezi které se řadil také problém, proč zrovna český a slovenský národ postihla 

pohroma únoru 1948. Ve snaze pochopit vývojové odlišnosti i najít příčinu některých 

rozhodnutí se stále více rozvíjí výzkum českého národního vědomí a povědomí. Zároveň 

došlo k přehodnocení husitské epochy. Jak ale dokazuje výzkum šedesátých i osmdesátých 

let, nešlo o náhlý přerod. Již tehdy zaznívala střízlivá hodnocení. Svobodná společnost 

ovšem otevřela historikům větší prostor. Výsledky výzkumu se od revoluce mohly 

zveřejňovat zcela svobodně a nejsou již publikovány pouze v odborných časopisech, čtených 

jen několika odborníky. Vycházejí monografie určené širokému čtenářskému publiku. Dá se 

proto předpokládat vyšší obeznámenost s výsledky historického výzkumu než dříve. 

 Z hlediska husitských dějin jsou nejvýznamnějšími současnými historiky Petr 

Čornej a František Šmahel. Jako první badatelé (mimo klerikála Sahuly, Pekaře, Kalivody a 

částečně i Bartoše) opustili stranění radikálům a pokusili se celé období zhodnotit více 

nestranně.  

 Vynecháme-li vojensko-taktickou stránku bitvy, patří k zásluhám Petra Čorneje 

upravení dosud používaného spíše hanlivého označení panská jednota. Poukázal na to, že 

součástí panské jednoty nebyli pouze páni. Ve svazku byla i některá města, mj. Staré Město 

pražské a města pražského svazu, za jejichž zájmy se rovněž bojovalo. Proto upřednostňuje 

termín kališnicko-katolická aliance.384 Namísto běžně užívaného označení bratři nebo 

bratrská vojska pojmenovává protivnou stranu radikály. Jako první též upozorňuje na ne 

příliš demokratickou snahu nepovolit katolíkům jejich vyznání, majorizovat je a donutit je 

přijmout kališnický program. Upozorňuje také, že jednání s Čechy bylo pro koncil velmi 

důležité. Vzhledem ke konfliktu s papežem koncil potřeboval uzavřít dohodu s husity, aby 

posílil svoji prestiž.385 Jednání s Čechy  tedy nebylo ze strany koncilu zcela falešné. Jinak 

posuzuje i květnové dění v Praze. Nové Město podle něj odřízlo staroměstské od 

zásobovacích a přístupových cest.386 Korigoval počet bojujících na obou stranách. V 

hodnocení husitství vychází z Bartoše a Kalivody, protože podle něj Lipany nebyly 

                                                           
384 Čornej, P.: Lipanské ozvěny. Praha 1995. 
385 Čornej, P.: Lipany. Slovo k historii 25. Praha 1990. 
386 Čornej, P.: Lipanské ozvěny. Praha 1995. 
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porážkou husitství, pouze jeho radikálního křídla. Otevřely cestu vítězství revoluce pod 

prapory středu. Největším přínosem polipanského vývoje je pak podle Čorneje období 

náboženské snášenlivosti v Čechách, věc v Evropě ojedinělá.  

 Šmahelův výklad v Husitské revoluci387 je Čornejovu výkladu v mnohém podobný. 

Zarážející jsou však občasné nepřesnosti: táborské vojsko k Plzni nepřivedl Ondřej Keřský z 

Řimovic, jak tvrdí Šmahel, nýbrž Jan Pardus z Hrádku, u Hiltersriedu nebyli husité poraženi 

Jindřichem Pflugem ze Schwarzwaldu, nýbrž Hynkem Pflugem z Rabštejna. Poslové 

basilejského koncilu přicházející do Čech v říjnu 1433 nezískali bezpečnostní glejty.388 

Poněkud překvapivé je i Šmahelovo tvrzení, že „oba duchovní správci, Prokop i Prokůpek, 

zemřeli se zbraní v ruce“.389 Že kněží nebojovali, bylo totiž v historiografii prokázáno 

několikrát. Co se obléhání Plzně týče, navazuje Šmahel na Bartošovu kritiku. Připouští, že 

šlo o politicky mistrný tah, ale z vojensko-taktického hlediska o mimořádně náročný podnik. 

Šmahela zaráží pasivita polních vojsk před Plzní. O poslední útok na plzeňské hradby se 

pokusili v prosinci 1433 a od té doby ji jen obléhali. Co se týče Aleše Vřešťovského, Šmahel 

dokázal, že nebyl jen nastrčenou loutkou, již ovládal Oldřich z Rožmberka a Menhart 

z Hradce.390 Jinak by se mu po lipanské bitvě nepodařilo zachránit tolik bývalých 

spolubojovníků. Dále v souladu s Čornejovým postřehem poukazuje na vhodnost zvolení 

místa srazu vojsk na Kačině u Kutné Hory, protože se odtamtud nabízelo několik možných 

cílů. Kromě Plzně mohly být napadeny i Hradec Králové nebo Kutná Hora. Obdobně jako 

Čornej i Šmahel hovoří o vyrovnanosti obou protivníků na lipanské pláni a snižuje počty 

bojovníků obou stran na osm až deset tisíc. Na rozdíl od Čorneje je však Šmahel kritický 

k Janu Čapkovi ze Sán, jehož útěk podle něj zpečetil osud radikálů. Výsledkem bitvy byl 

podle Šmahela konec mobilní úderné síly radikálních svazů. Zápas ale nebyl bitvou 

rozhodnut. Existence panské jednoty ztratila smysl okamžitě po bitvě. Nešlo tedy o porážku 

husitství, jen o porážku ozbrojených složek radikálů. 

 Jak se nová doba a svoboda projevila na úrovni učebnic? Již Hrochova učebnice 

z roku 1988 nastolila jakýsi trend věcnějšího, méně emocionální a méně výchovného 

školního dějepisu. Navíc v roce 1991 vychází Pekařova prvorepubliková učebnice Dějiny 

československé, což  také mohlo přispět k umírněnosti autorů. Nová svobodná společnost, 

                                                           
387 Šmahel, F.: Husitská revoluce III. Praha 1993. 
388 Šmahel uvádí (Šmahel, F.: Husitská revoluce III, str. 277), že průvodci koncilu se od Plzně vrátili 
s bezpečnostními glejty. 
389 Šmahel, F.: Husitská revoluce III. Praha 1993, str. 295 
390 Tradiční pojetí Aleše jako loutky najdeme již u Palackého (Palacký, F.: Dějiny národu českého, Praha 1928, 
str. 100). Tomuto stereotypnímu hodnocení se vymyká Frankenbergovo označení Aleše Vřešťovského za 
prezidenta české republiky. To ho staví do mnohem lepšího světla.  
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která nevyvíjí na autory ideologický nátlak, by měla přispět větší pravdivosti a menší 

manipulaci se skutečností. Kvalita učebnic však i nadále závisí také na úrovni jejich autorů. 

Podle toho potom učebnice reflektují nebo nereflektují nové vědecké poznatky. Ještě než 

začneme samotný rozbor učebnic, je třeba říci, že obraz, který z něj vzejde, bude poněkud 

zkreslený. Chyby a nepřesnosti upoutají pozornost mnohem lépe, než správně popsané a 

ohodnocené skutečnosti. Co bylo popsáno správně, se většinou odbude jednou větou, co 

špatně, to si vyžádá hlubší rozbor. 

 V otázce pozvání husitů na sněm převážná většina autorů uvádí jako hlavní příčinu 

fakt, že koncil či Evropa zjistily, že husity neporazí vojensky a bude s nimi muset jednat. Na 

rozdíl od předchůdců z první republiky a komunistického období nemluví současní autoři 

učebnic o strachu ze šíření husitských myšlenek za hranice. Naopak v učebnici Vaníčka, 

Hrochové a Smetánky je uvedeno, že husitský program v cizině přijímaly jen malé 

nevýznamné skupiny.391 V učebnici Marka a kolektivu nejsou uvedeny žádné důvody 

začátku vyjednávání. Autor (František Šmahel) jen konstatuje, že husité byli pozváni.392 Ve 

výjimečných případech však v učebnicích najdeme i omyly. Sochrová opakuje v učebnicích 

velmi běžný omyl, že husity pozval do Basileje papež a Zikmund.393 Harna, v duchu tvůrců 

učebnic první republiky, hovoří o statisícové armádě, která byla u Domažlic poražena, což 

donutilo koncil jednat.394 Statisíce bojovníků u Domažlic rozhodně nemohli být. Ovšem 

takový obraz přidává husitům i Čechům na důležitosti. Hodnocení pozvání najdeme jen 

v učebnici Vaníčka, Hrochové a Smetánky, kde stojí, že už samo pozvání k jednání bylo 

velkým morálním triumfem, jehož se do té doby nikomu jinému nepodařilo dosáhnout. 

Navíc autoři přidávají do výkladu nový motiv k zahájení jednání, o kterém ostatní doposud 

mlčeli. Tímto motivem byla snaha uzavřít s husity dohodu proto, aby se uvolnily síly k boji 

proti Turkům.395  

O jednání v Chebu se zmiňují pouze tři učebnice, přičemž dvě z nich se spokojují 

s pouhým popisem událostí bez dalšího hodnocení. Pouze Marek a kolektiv hovoří o 

největším úspěchu husitů.396 Že autoři dávají přednost popisu před hodnoceními a soudy, je 

rozhodně pozitivní. Žáci a studenti si mohou udělat vlastní závěry sami. 

                                                           
391 Vaníček, V., Hrochová, V., Smetánka, Z.: Historie. Středověk 2. Praha 1995, str. 87. 
392 Marek, J. a kol.: České a československé dějiny od počátků do r. 1790 I. Praha 1991, str. 49. 
393 Sochrová, M.: Dějepis v kostce I. Havlíčkův Brod 1995, str. 119. 
394 Harna, J a kol.: Vlastivěda. Obrazy ze starších dějin. Alter 1996, str. 38. V období první republiky psali v 
úplně stejném duchu Pešek a Till s Novákem. 
395 Vaníček, V., Hrochová, V., Smetánka, Z.: Historie. Středověk 2. Praha 1995, str. 87. 
396 Marek, J. a kol.: České a československé dějiny od počátků do r. 1790 I. Praha 1991, str. 49. 
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 Ve dvou učebnicích autoři popisují příjezd českých poslů do Basileje. V obou 

případech zaznívá silná národní pýcha, kterou jsme mohli sledovat již v předchozích 

obdobích. Podle učebnice Augusty a kolektivu byli husité vítáni s respektem.397 Vzhledem 

k tomu, že husité byli  obecně považováni za kacíře, je více pravděpodobné, že byli vítáni se 

strachem nebo nebyli vítáni vůbec. Obraz příjezdu husitů do Basileje je však ještě barvitější 

v učebnici Petráňové: „České poselstvo asi s padesáti jezdci přijelo se znamením kalicha na 

korouhvích a s rozvinutým heslem Pravda vítězí.“398 Popis impozantní, leč chybný. Husité 

přijeli do Basileji na vozech, na jejichž plachtách byl symbol kalicha. Standardu však 

naposled rozvinul Matěj Lupáč v Norimberku. Následovala stížnost katolické strany, že 

v úmluvách stálo, že nebude po cestě prováděna propaganda. Poté už se prapor se zmíněným 

nápisem v rukou husitů neobjevil. 

Období jednání s koncilem je v učebnicích devadesátých let popisováno ze dvou úhlů 

pohledu. Autoři sledují, jak se chovali jednotlivé skupiny a lidé, věnují se však i 

problematice stavu země a atmosféry, jaká panovala v průběhu jednání a vedla k touze 

uzavřít smír. Vinu na tom, že situace vyvrcholila bitvou, nesou v učebnicích současnosti 

všechny strany. Vina není připisována jen koncilu a panstvu s měšťanstvem, jak tomu bylo 

v učebnicích komunistického období, ale i radikálům a hlavně polním vojskům. Co se 

koncilu týče, dřívější doby nejvíce připomíná formulace z učebnice Marka a kolektivu. Její 

autoři totiž píšou, že koncil „prostřednictvím svých obratných diplomatů osnoval v Čechách 

sítě rozkladu a zrady.“399 Nejde o to, že by se koncil nepokusil využít situace, jde o použitou 

terminologii. Osnování sítě rozkladu a zrady jsou velice silná slova. Mnohem umírněnější 

výklad najdeme v Urbanově učebnici400 a také v Dějepise Jaroslava Čechury a kolektivu401. 

Zcela v Pekařově duchu totiž obě učebnice uvádějí, že koncil využil nejednotnosti a neshod 

mezi jednotlivými proudy.  

Velkou změnou prošla interpretace role měšťanstva a šlechty. Většina autorů neviní 

šlechtu a měšťanstvo ze zrady husitských ideálů pro majetkové zisky, jak tomu bylo 

v učebnicích komunistické éry. Z učebnic spíše zaznívá pochopení pro snahu uzavřít 

konečně mír. Jen Sochrová hovoří částečně proti nim, když tvrdí, že konzervativní strana 

opustila společný tábor.402 Dalo by se totiž polemizovat, kdo společný tábor vlastně opustil. 

Proč by to neměla být spíše zdivočelá polní vojska? I v Bauerově pracovní učebnici najdeme 

                                                           
397 Augusta, P. a kol.: Dějiny středověku a raného novověku. 2. díl. Praha 1996, str. 56. 
398 Petráňová, L.: Lidé v dějinách. Středověk. Dějepis pro 2. stupeň Základní školy. Praha 1996, str. 69. 
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400 Urban, O.: České a slovenské dějiny do roku 1918. Praha 1991, str. 71. 
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402 Sochrová, M.: Dějepis v kostce I. Havlíčkův Brod 1995, str. 119. 
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skrytý protišlechtický a protiměšťanský útok, když tajenkou jeho hřebenovky je, že příčinou 

porážky husitů v bitvě u Lipan byla domácí zrada.403 Fakt, že po vzoru Gažiové a 

Michovského označuje za husity pouze radikály, zavání marxistickými výklady.  

 Zcela nově věnují autoři učebnic pozornost otázce polních vojsk v období před 

Lipany. Autoři poukazují na zbídačený stav země, který se ještě zhoršil kvůli zdlouhavému 

obléhání Plzně. Válečné rekvizice ve vlastní zemi polním vojskům mnoho sympatizantů 

přinést nemohly. V učebnici Augusty a kolektivu je problém formulován tak, že bylo třeba 

živit tlupy hrdlořezů.404 Tedy žádné opěvování udatných bojovníků – z božích bojovníků 

jsou obtížné vojenské tlupy. Překvapivé ale je, že autoři této učebnice tvrdí, že vojáci 

vyžadovali od poddaných peníze.405 Nezdá se pravděpodobné, že by se penězi vojska před 

Plzní mohla nakrmit. I Jung je k polním vojskům velmi kritický, když uvádí, že „husité se 

začali chovat ve vlastní zemi jako v dobytém území“.406 A zase se setkáváme s označením 

radikálů jako husitů. Je poznat, že komunistům se podařilo změnit povědomí o termínu 

husita dokonale. K izolaci polních vojsk, o které mluví Vaníček, Hrochová a Smetánka,407 

přispělo i to, že za dočasného smíru s církví v průběhu jednání nebylo najednou polních 

vojsk třeba a jejich existence se zdála nadbytečná. Tento názor, který ve své učebnici 

vyslovil ještě před revolucí Miroslav Hroch, sdílí i Beneš a Petráň.408  

 Obraz lipanské bitvy učebnice přizpůsobují současnému výzkumu do různé míry. 

Autoři se vyhýbají detailním popisům bitvy. Valná většina z nich bitvu podrobně 

nerozepisuje a neuvádí žádné údaje o počtech bojujících a padlých, o velení ani o vojensko-

taktické stránce. Často v učebnicích nalezneme pouhé konstatování, že k bitvě došlo a jejím 

výsledkem byla porážka radikálů. Jen výjimečně autoři zabíhají do podrobností.409 Janovský 

volí úplně jinou cestu. Obdobně jako Kratochvíl a Dřevo nahrazuje vlastní popis bitvy 

citátem z kroniky Bartoška z Drahonic.410 To není v žádném případě myšleno jako kritika, 

přesné citace pramenů jsou pro studenty určitě velmi přínosné. Co se velení týče, někteří 

autoři i nadále ignorují fakt, že Prokop Holý byl duchovním správcem, nikoli velitelem 

vojska táborské obce, natož obou polních vojsk. Přitom v osmdesátých letech v Klučinově 

práci Jak válčili husité je znovu ukázáno, že vojska neměla jednotné velení a neveleli jim 
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404 Augusta, P. a kol.: Dějiny středověku a raného novověku. 2. díl. Praha 1996, str. 56. 
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kněží. Stejný názor nalezneme i v příspěvcích Petra Čorneje. Například roku 1990 uvádí 

v příspěvku Lipany dokonce čtyři sbory s vlastními veliteli.411 Paradoxně z učebnice Beneše 

a Petráně vyplývá, že její autoři věděli o nejednotném velení, protože hovoří o neshodách 

mezi hejtmany polních vojsk v období obléhání Plzně. O několik řádků níže ale u Lipan velí 

Prokop Holý.412 Augusta a kolektiv zase přebírají jenom část výsledků výzkumu, když 

uvádějí, že v čele radikálních vojsk byl Prokop i Prokůpek.413 Tedy mluví o samostatném 

velení v jednotlivých polních vojskách, ale připisují je duchovním správcům. Dřívějšími 

mylnými výklady zavání i údaj o dvou tisících upálených radikálů, se kterým se setkáme 

v učebnici Sochrové.414  Augusta hovoří o tom, že byla vojska poražena na hlavu.415 Podivná 

je Harnova formulace o vojskách pražských měšťanů, která se měla přidat k panské jednotě. 

Vojska je skutečně neadekvátní pojmenování  malých oddílů Pražanů, jež se bitvy účastnily. 

Jako by stále panovala marxistická nenávist vůči měšťanům. 

 Na druhou stranu Urban poopravuje mýtus o přesile aliančního vojska. Tvrdí, že u 

Lipan proti sobě stála dvě stejně vyzbrojená a takticky postupující vojska.416 Augusta a 

kolektiv prokazují, že znají výsledky historického výzkumu, protože údaj o 720 panských 

vozech čerpají z Čornejovy publikace Lipany z roku 1990.417 Nesmyslně ale přebírají pouze 

polovinu údajů. Aby zachovali badateli několikrát vyvrácený poměr sil 1:2 ve prospěch 

aliančního vojska, uvádějí, že na straně radikálů bylo deset tisíc bojovníků a 360 vozů. 

Alianční vojska prý měla 720 vozů.418 Z toho plyne, že by na straně panské jednoty muselo 

být dvacet tisíc bojovníků. Počet bojovníků v jednom voze byl totiž v obou vojskách 

přibližně stejný. Také učebnice Jaroslava Čechury a kolektivu mluví o dvojnásobné převaze 

síly umírněných.419 Tedy zase jako ve všech dřívějších dobách se setkáváme se snahou 

vzbudit sympatie k radikálům. V devadesátých letech však jen u menšiny autorů. 

 Výsledek bitvy je současnými autory přijímán kladně. Soudy v jednotlivých 

učebnicích se od sebe nijak výrazně neliší. Všichni autoři kladně hodnotí otevření cesty 

k dohodě a smíru. Většina z nich v duchu Pekařově zároveň upozorňuje, že Zikmund musel 
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418 Augusta, P. a kol.: Dějiny středověku a raného novověku. 2. díl. Praha 1996, str. 57. 
419 Čechura, J. a kol.: Dějepis pro 7. ročník základní školy. Středověk a raný novověk. Praha 1998, str. 61. 
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učinit velké ústupky, než byl přijat na trůn.420 Podle Vaníčka, Hrochové a Smetánky byly 

Zikmundovy ústupky natolik uspokojivé, že byl v Praze vítán s velkým jásotem.421 Jaká 

změna od obrazu věrolomného Zikmunda, jak ho líčila většina autorů první republiky i 

komunistické éry. Jak konstatují Marek a kolektiv, k návratu předrevolučních poměrů 

nedošlo proto, že po bitvě u Lipan spolu začali spolupracovat všichni husité a obnovila se 

jednota hnutí.422 U Lipan neskončilo husitské hnutí, pouze jeho revoluční fáze.423 Jen autoři 

dvou učebnic přidávají v prvorepublikovém duchu, že u Lipan skončila sláva husitských 

vojsk.424 Jedinou výjimkou v plejádě kladných a střídmých hodnocení bitvy je Harnovo 

konstatování, že bitvou války skončily, ale klid dlouho nenastal.425 Nejde o vysloveně 

nepravdivé hodnocení, jen je velice obecné a nic neříkající. Co přesně se skrývá pod pojmem 

klid? V určitém ohledu můžeme tvrdit, že klid od lipanské bitvy v dějinách ještě vůbec 

nenastal. Přitom z takového hodnocení nepřímo vyplývá, že bitva nic nevyřešila. Pak by 

ovšem byla zbytečná a nešťastná. 

 Až doposud byl obraz husitské epochy v českých učebnicích současnosti poměrně 

přesný a autoři se snažili vystříhat dramatických interpretací. V samém závěru ale můžeme 

rozdělit učebnice do dvou skupin: někteří autoři celou epochu vůbec nehodnotí426 a 

pokračují ve výkladu dalších událostí. Jiní se ale nechtějí vzdát příležitosti celé hnutí 

zhodnotit a vysvětlit žákům, jaký byl jeho přínos. Kladné tendence v hodnocení husitství 

jsou, že z učebnic mizí protiněmecký tón a autoři již nadále neopěvují počeštění měst a 

vyhnání Němců nebo německého patriciátu. Na druhou stranu si i nadále cení rozvoje 

českého jazyka a jeho proniknutí do oficiálních listin. Autoři dále konstatují, že došlo 

k velkým změnám v držbě majetku, hlavně ve prospěch měst a kališnické šlechty a rytířů. 

Toto konstatování nijak dále nehodnotí (tedy nemluví o sekularizaci ve stoletém předstihu 

před ostatní Evropou jako Husa v šedesátých letech). Naopak poukazují na hospodářské 

ztráty, které byly velmi značné.  

Nejvíce pozornosti ovšem věnují na rozdíl od marxistických autorů učebnic otázkám 

náboženským. O ustálení dvojvěří mluví Marek427, Janovský428 i Beneš a Petráň429. 

                                                           
420 Petráň, J. a kol.: Dějiny Československa I. Do roku 1648; Urban, O.: České a slovenské dějiny do r. 1918, 
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421 Vaníček, V., Hrochová, V., Smetánka, Z.: Historie. Středověk 2. Praha 1995, str. 89. 
422 Marek, J. a kol.: České a československé dějiny od počátků do r. 1790 I. Praha 1991, str. 50. 
423 Marek, J. a kol.: České a československé dějiny od počátků do r. 1790 I. Praha 1991, str. 50; Beneš, Z., 
Petráň, J.: České dějiny 1. Učebnice pro střední školy. Praha 1997, str. 151. 
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425 Harna, J a kol.: Vlastivěda. Obrazy ze starších dějin. Alter 1996, str. 38. 
426 Urban, Harna, Čechura, Schulz 
427 Marek, J. a kol.: České a československé dějiny od počátků do r. 1790 I. Praha 1991, str. 51; 
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V učebnici Marka a kolektivu je však ještě v duchu první republiky dodáno, že dvojvěří 

bohužel štěpilo jednotlivé vrstvy, což oslabovalo sílu národa.430 V náboženské oblasti se 

autoři navíc dopouštějí poměrně značných nepřesností. Například Sochrová tvrdí, že 

v Čechách vznikla nová kališnická církev431 (že by opisovala z Hrochovy učebnice?). 

Petráňová pro změnu uvádí, že koncil uznal platnost všech čtyř artikulů, především přijímání 

z kalicha.432 Jenže koncil uznal pouze přijímání z kalicha, a to jen pro dospělé osoby, ostatní 

články pak pouze v oslabené formulaci. Beneš a Petráň správně píší, že kompaktáta 

nepovolila radikální proudy. Nemají však pravdu, že radikálové v Táboře se spokojili pouze 

s ústupky v hospodářské oblasti a s povýšením na královské město.433 Zikmund musel 

tolerovat i radikální náboženství, které se v Táboře po omezený čas ještě udrželo. 

 Na rozdíl od období osmdesátých let z učebnic mizí přenášení významu husitství na 

Slovensko. Rozpad federace oprostil autory od povinnosti hledat souvislosti mezi oběma 

národy. Mizí tak vykonstruované představy o válečných výpravách, které budí sympatie 

slovenského prostého lidu. Autoři nemluví ani o pronikání češtiny na Slovensko a sbratření 

obou národů. Ovšem s jednou výjimkou. Jung, jehož učebnice ještě vychází za období 

pozvolna se rozpadající federace, se pravděpodobně snaží připomenout blízkost obou 

národů, když tvrdí, že „husitství vcelku založilo tradici česko-slovenských kulturních i 

politických vztahů.“434 Jak kulturní jsou pobyty cizích vojsk! 

 V této učebnici se zároveň setkáme s pokusem vyrovnat se s husitskou tradicí: 

„Skončilo několik desítek let úsilí o reformu a válek, jejichž obraz se v českých dějinách 

měnil: od jednostranného odsouzení (doba protireformace) až k záměrné a nehistorické 

glorifikaci se zřetelnými politickými cíli (marxistická historiografie). Zdá se, že 

východiskem k spravedlivému posouzení husitství, tohoto nejmasovějšího společenského 

pozdvižení vrcholného feudalismu, hnutí s nesporným mezinárodním ohlasem, bude 

stanovisko českého historika Josefa Pekaře: rozpoznal jeho velikost, význam a přínos, ale 

                                                                                                                                                                                   
428 Janovský, J.: Dějiny Čech a  Moravy slovem a dokumenty. 1. část. Od počátku do roku 1741. Praha 1993, 
str. 50. 
429 Beneš, Z., Petráň, J.: České dějiny 1. Učebnice pro střední školy. Praha 1997, str. 151. 
430 S podobným stanoviskem jako v této učebnici (Marek, J. a kol.: České a československé dějiny od počátků 
do r. 1790 I. Praha 1991, str. 51) se setkáme například u Soukupa (Soukup, F.A.: Dějepis pro školy občanské. 
Díl 2. Praha 1922, str. 29) a Peška (Pešek, J.: Učebnice dějepisu pro nižší třídy středních škol. Díl 3. Praha 
1933, str. 23), kteří litují porušení národní jednoty. 
431 Sochrová, M.: Dějepis v kostce I. Havlíčkův Brod 1995, str. 120. 
432 Petráňová, L.: Lidé v dějinách. Středověk. Dějepis pro 2. stupeň Základní školy. Praha 1996, str. 69. 
433 Beneš, Z., Petráň, J.: České dějiny 1. Učebnice pro střední školy. Praha 1997, str. 151. 
434 Jung, J. a kol.: Dějepis. Univerzální příručka pro maturanty a uchazeče o studium na vysoké škole. Praha 
1992, str. 34. 
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současně nezavřel oči před jeho stinnými stránkami.“435 Pekař může být východiskem 

k spravedlivému hodnocení epochy, Jung sám ji ale spravedlivě nehodnotí. K nehistorické 

glorifikaci husitství totiž ani zdaleka nedocházelo jen za období komunismu. Svůj díl na 

nepřesném obrazu nesou i dějepisci a autoři učebnic první republiky. Navíc Jung sám hned 

v následující větě nevědomky přejímá glorifikační slovník marxistů: mluví o nejmasovějším 

hnutí vrcholného feudalismu (feudalismus je termín častěji používaný marxisty, jiní 

historiografové dávají přednost označení vrcholný či pozdní středověk, masy je termín 

komunisty přímo zprofanovaný), o hnutí s mezinárodním ohlasem (mezinárodní ohlas opět 

nejvýše vynášeli marxisté). Že se ani současné učebnice zcela nezřekly glorifikování 

husitského hnutí, dokazuje Janovský, který uvádí, že „prosazování demokratických názorů 

ve společenském životě a vysoká úroveň vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva je 

nejdůležitějším odkazem husitství v českých dějinách.“436 I nadále se můžeme setkat 

s výchovnými snahami autorů, kteří se snaží přesvědčit žáky a studenty o jedinečnosti 

českého národa a o jeho pokrokovosti (ne již ve smyslu socialistickém, ale opět ve smyslu 

Palackého demokratismu). 

 Učebnice devadesátých let 20. století jsou nepochybně kvalitnější než většina jejich 

předchůdkyň z období první republiky a komunismu. V umírněnosti hodnocení připomínají 

učebnice období Rakouska-Uherska. Dnešní učebnice jsou ale na rozdíl od nich přesnější a 

jejich autoři se vyvarovali některých chyb. Bohužel i v dnešní době se (ač v omezené míře) 

setkáváme s nepřesnostmi. Na rozdíl od předchozích období nepřevládá hodnocení nad 

výkladem, kognitivní stránka je upřednostňována před stránkou formativní. Přesto se autoři 

snad i nevědomě nechávají strhnout  k nepodloženým soudům o jedinečnosti národa nebo 

k částečnému sympatizování s radikály. Na jednu stranu radikály kritizují za zhoubu země, 

na druhou stranu je však u Lipan stavějí do pozice znevýhodněné strany, která byla 

nemilosrdně povražděna a upálena. Hned nato se však autoři vrací k umírněným soudům a 

hodnotí porážku radikálů kladně, neboť otevřela cestu k dohodě. V hodnoceních se oproti 

komunistické etapě vrací hodnocení náboženského významu. Poprvé v historii dokonce 

jeden autor učebnice namísto stesku kvůli omezení čtyř artikulů kladně hodnotí, že 

k přijímání pod obojí nebylo nuceno i nehusitské obyvatelstvo.437 Není náhodou, že jde o 

                                                           
435 Jung, J. a kol.: Dějepis. Univerzální příručka pro maturanty a uchazeče o studium na vysoké škole. Praha 
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437 Schulz, J.: Středověk. Olomouc 1998, str. 83. 
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autora moravského. Jen to dokazuje, že vztah Moravanů k husitství není zdaleka tak vřelý 

jako vztah Čechů.  

Sám fakt, že učebnice stále častěji píší celé kolektivy autorů, by měl zaručit, že každá 

jejich část bude napsána odborníkem na slovo vzatým. Dalo by se očekávat, že výsledky 

výzkumu historické obce se budou stále zřetelněji projevovat i v učebnicích. V tomto ohledu 

je však třeba konstatovat, že tomu tak úplně není. Spíše než politickými tlaky jsou ale 

nepřesnosti způsobeny omyly autorů. 
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Závěr 

 

 Moderní český národ, který se formuje v 19. století, svoji ekonomickou a politickou 

zaostalost kompenzoval velkým důrazem na vlastní dějiny. V dějinách hledá významné 

momenty, na kterých může dokázat svoji jedinečnost, vojenskou sílu, demokratické 

smýšlení, progresivitu i vysokou morální úroveň. Husitská epocha se stává pro prokázání 

těchto kvalit národa klíčovou. Význam husitství ještě roste s táborovým hnutím, které se 

přímo hlásí k jeho odkazu. Po vzniku první republiky je husitství do jisté míry sjednocujícím 

prvkem všech politických stran, protože k některým z jeho ideálů se hlásí každá politická 

strana. Velmi ojedinělé jsou stesky intelektuálů, že přílišná orientace na minulost kalí 

přítomné soudy. I marxisté se vehementně hlásili k odkazu husitství – tentokrát výhradně 

k jeho sociální stránce, kterou akcentovali. Boží bojovníci tak vlastně byli u všeho, co český 

národ v moderních dějinách potkalo.  

 Husitství ovšem nikdy nebylo glorifikováno celou vědeckou obcí. V období konce 

19. a počátku 20. století (kromě katolicky smýšlejícího Sahuly) i například K. V. Zap 

uznával přínos porážky radikálů u Lipan, protože teprve po ní mohlo dojít k dohodě a smíru. 

Za první republiky do této skupiny badatelů spadal pro změnu Pekař a Bartoš (i když 

posledně jmenovaný s radikály rozhodně sympatizoval a považoval husitství za vrcholné 

období českých dějin). V komunistickém období se proti oficiální glorifikaci husitství a 

nářkům nad porážkou revolučních radikálů postavili v šedesátých letech Kalivoda a 

v osmdesátých letech Čornej a Šmahel. 

 Současná vědecká historická obec se snaží oprostit od dřívějších mýtů a tradičních 

interpretací. Navazuje na Bartoše, Pekaře a Kalivodu i na vlastní příspěvky osmdesátých let 

a snaží se podat co nejpřesnější, interpretačně umírněný, odideologizovaný a vyvážený 

výklad. Zároveň se v současnosti historikům daří seznámit s výsledky své práci větší okruh 

čtenářů. 

 Školní dějepis byl v moderních českých dějinách v o poznání horší situaci než 

vědecká historiografie. Byl-li na badatele vyvíjen velký společenský či politický nátlak, 

platilo to pro autory učebnic dějepisu v mnohem větší míře. Od 19. století je u nás 

ve školním dějepisu upřednostňována stránka formativní před stránkou kognitivní. 

Vzhledem k politickým zájmům Habsburků a podunajské monarchie je v učebnicích druhé 

poloviny 19. a počátku 20. století ještě patrná umírněnost. Autoři husity obdivují, ale 

nemohou to dát tak jasně najevo. I proto asi v učebnicích často nalezneme pouhý popis 

událostí bez hodnotících stanovisek. A hodnotí-li autoři, pak většinou v Tomkově 
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umírněném duchu. Sympatizují sice s radikály, ale chápou, že mír byl pro zemi nezbytně 

nutný a bez porážky polních vojsk by nemohl být uzavřen. Jak ovšem dokládá Sokolova 

učebnice,438 objevovaly se i velmi temperamentní popisy období s rozsáhlou apologií 

radikálních husitů. Mezi největší nepřesnosti učebnic tohoto období spadá to, že u Lipan 

podle většiny autorů bojovali táboři proti pražanům. Opomíjí se hlavně polní vojsko 

sirotčího svazu a spoluúčast pánů pod jednou a pod obojí není zdaleka zdůrazňována tolik 

jako vina pražanů. Nadhodnocené počty bojovníků i padlých jakož i upálených ve stodolách 

nebyl jev zdaleka typický pouze pro období Rakouska-Uherska. České učebnice dějepisu 

doprovází dodnes. I glorifikování Prokopa Holého pokračovalo v dalších obdobích. Autoři 

učebnic druhé poloviny 19. a počátku 20. století nepřejímali nové historické poznatky, které 

publikoval Toman nebo Zap. Raději se drželi pojetí Palackého a Tomkova, neboť stranili 

mnohem více radikálům, kteří reprezentovali českou moc a vojenskou sílu 15. století i 

demokratický charakter českého národa a mohli v žácích a studentech vzbudit vlastenecké 

smýšlení a národní hrdost. 

 V období první republiky ještě vzrůstá formativní úloha dějepisu. Dějepis měl být 

nástrojem výchovy republikánsky smýšlejících hrdých občanů. Pod vlivem Masarykovy 

autority znovuožívá Palackého pojetí dějin s radikální stranou jako nositelkou 

demokratických myšlenek a tradic. Otevřenější stranění radikální straně znamenalo, že se 

lipanská bitva stala velkou národní tragédií. Národ v ní přišel o vše: svobodu, demokracii i 

slávu v Evropě. Plejádě takto koncipovaných učebnic se vymyká Pekařův věcný a umírněný 

výklad i hodnocení.439 Pro učebnice první republiky je oproti předcházejícímu období 

typické zdůrazňování náboženského významu husitství. Autoři učebnic přitom měli 

maximalistické požadavky – litovali, že se husitům nepodařilo reformovat celou katolickou 

církev. Ve třicátých letech se zároveň stále častěji setkáme s interpretací sociálních aspektů 

husitství. To bylo spjato s růstem dělnické třídy, s voličskou základnou agrární strany (snaha 

upoutat pozornost zemědělců) i s hospodářskou krizí třicátých let. Proto se zdá nesmyslná 

Mackova kritika z padesátých let, že první republika sociální stránku husitství zcela 

zanedbávala. Do učebnic první republiky se vracejí sirotkové i páni. Republika si nemohla 

nechat ujít možnost poukázat na špatnost a zrádnost šlechticů. Do učebnic se také dostává 

obraz Zikmunda jako proradného zrádce. Učebnice jsou silně protiněmecky zaměřené, což 

neodpovídá mnohonárodnostnímu charakteru první republiky. Pro toto období však nelze 

říci, že by se autoři rozešli s oficiální historiografií. Kromě Pekaře a jen v určitém ohledu 

                                                           
438 Sokol, J: Dějepisné učení pro školy obecné. Díl 2. Praha 1894, str. 224-253. 
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Bartoše totiž badatelé radikály glorifikovali, Němce kritizovali a bitvu považovali za 

tragédii. Autoři učebnic nevzali na vědomí výsledky výzkumu konce 19. století a počátku 

20. století. Buď proto, že ho vůbec neznali, nebo proto, že výsledky snižovaly hrdinství 

radikálů z polních vojsk. 

 Marxisté v padesátých letech vlastně jen navázali na některé trendy ve výkladu 

husitství první republiky. Na rozdíl od předchozího období ale zcela odsunuli náboženský 

aspekt husitství ve prospěch sociálního významu. Z husitského programu se stává program 

revoluční, z božích bojovníků protoproletariát, z měšťanů a šlechty vykořisťovatelé a reakce. 

Češi zůstávají nejprogresivnějším národem Evropy, ne však ve smyslu demokratickém, 

nýbrž sociálním. Lipanská bitva zůstává národní tragédií, neboť znamenala porážku 

revoluce. Husitství středu není pro marxisty skutečným husitstvím. Proto postupně dochází 

k posunu významu termínu husita – v osmdesátých letech je patrná snaha označovat jím 

jenom radikály. V tom byli ovšem marxističtí autoři úspěšní. Ještě v současných učebnicích 

se můžeme s tímto použitím termínu setkat. Zajímavé je, že největším Mackovým přínosem 

bylo důkladné prozkoumání hospodářské situace Čech. Protože však mluvilo proti 

pokračování bojů a de facto proti radikálům, do učebnic se vůbec nepromítlo. Jinak ale byly 

učebnice až do roku 1988, kdy vychází skutečně převratná učebnice Hrochova, Mackově 

interpretaci věrné. V osmdesátých letech proto dochází k největšímu rozchodu mezi 

vědeckou historií a školním dějepisem, protože z nových poznatků konce šedesátých a 

poloviny osmdesátých let se do učebnic nedostalo vůbec nic. Pokud autorům učebnic 

osmdesátých let sloužilo něco jako předloha, pak to byly učebnice Sosíka a Vrabce a Husy. 

Jediný posun v učebnicích osmdesátých let v porovnání s učebnicemi let padesátých a 

šedesátých je rozsáhlý výklad o husitském hnutí na Slovensku. Slovensko se tedy po zhruba 

sedmdesáti letech společného státu dostává v této souvislosti na stránky školních učebnic. 

Ovšem obraz husitství na Slovensku je velmi zkreslený. Autoři se snaží vzbudit dojem, že 

vojenské výpravy byly vítány s nadšením. Pro učebnice komunistického období jsou typická 

rozsáhlá hodnocení významu husitství pro český národ i celý svět. Mluví sice o významu pro 

budoucí revoluce, ale vlastně se od předchůdců z první republiky neliší. I oni hovořili o 

ohlasu hnutí v zahraničí, ovšem ve smyslu ohlasu demokratických myšlenek. V souvislosti 

s českým národem pak komunisté otevřeně spojují polní vojska se socialistickou lidovou 

armádou, odkaz husitství s programem Komunistické strany Československa a budováním 

socialistické vlasti. Vzhledem k proporci hodnotících stanovisek k samotnému výkladu je 

pak třeba konstatovat, že se školní dějepis nakonec zcela vzdálil historické vědě a mnohem 

více sloužil marxistické ideologii.  
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 Devadesátá léta otevírají novou kapitolu českých dějin. Patrná je snaha poučit se 

z omylů minulosti, mezi něž patřilo i přílišné lpění na historických tradicích. Historici i 

autoři učebnic se více či méně úspěšně snaží poopravit obraz českých dějin ve více 

objektivním duchu. Zároveň se autoři učebnic snaží znovu upřednostnit výklad před 

hodnotícími soudy. K závěrům může každý student dojít sám. Přesto se autoři nevyvarují 

nepřesností, omylů a klišé. Hlavně co se popisu samotné bitvy týče, znovuožívá v některých 

učebnicích obraz udatně bojujících znevýhodněných radikálů, poražených lstí, povražděných 

a upálených ve stodolách. Stále je glorifikována i postava Prokopa Holého. Autoři asi i 

nadále cítí potřebu spojit radikály s jedním konkrétním vůdcem, obdobně jako v rané fázi 

mohli být spojováni s Janem Žižkou. S mnoha nepřesnostmi se také setkáme v otázce 

náboženské. Nepřesnosti ale na rozdíl od dřívějších období nevznikají v důsledku 

politických tlaků. A to je to nejpodstatnější. 
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