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Popis trasy:

Náměstí Svobody – Mostní – Dlouhoves-
ká – Pod Kalichem – po značené červené 
turistické značce až na Žižkův vrch

Převýšení:  153 m

Délka trasy:
 2  km (přibližně 40 min.

volným tempem)

Náročnost trasy:
 střední, dostupná i pro rodiny 

s menšími dětmi

Barva značení: 
 VÍNOVÁ

Jan Žižka  z Trocnova (1360 – 1424)

Geniální vojevůdce a přední představitel 
husitského hnutí se narodil po roce 1360 
v Trocnově jako syn drobného zemana. Ve 
dvanácti letech po zranění mečem přišel 
o levé oko. Po roce 1400 se stal členem 
skupiny lapků a zbojníků, která ničila a přepadávala rožmber-
ský majetek. V roce 1412  vstoupil do služeb krále Václava IV. 
a usadil se v Praze, kde se pod vlivem kázání Jana Husa stal 
zaníceným stoupencem reformace. 

Dne 30. 7. 1419 se podílel na defenestraci na novoměstské 
radnici (pražští konšelé byli vyhozeni z oken), poté odešel
s dalšími radikálními husity do Plzně, kde již jako vůdce
husitů svedl první bitvy.

V březnu 1420 opustil pod sílícím tlakem katolíků Plzeň
a usadil se v nově vzniklém Táboře, kde byl zvolen jedním ze 
čtyř táborských hejtmanů.

Při přesunu do Tábora svedl u Sudoměře (25.3.) vítěznou bitvu 
s katolickými oddíly panské jízdy ze Strakonic a Písku
(2000 katolíků proti 500 husitů). Žižka se opevnil na hrázi mezi 
napuštěným a vypuštěným rybníkem. Vojsko se k nim chtělo 
dostat přes vypuštěný rybník, kde bylo bahno, a vojákům

v těžké zbroji se začala propadat země 
pod nohama. Pak už jen lehcí husité 
dorazili vojáky svými zbraněmi. 

Roku 1420 Žižka porazil první křižác-
kou výpravu na Vítkově u Prahy. V roce 
následujícím přišel o své druhé oko 
při obléhání hradu Rabí. I jako slepý 
byl skvělým vojevůdcem, a tak roku 
1422  porazil a obrátil na útěk i druhou 
křížovou výpravu.

Zemřel po krátké chorobě během vo-
jenského tažení u Přibyslavi dne
11. října 1424.

Sušice za husitské revoluce
Když se centrem husitského hnutí stal Tábor (r.1420), hlásila se k němu
i Sušice. Město po celou dobu hnutí zůstalo členem táborského měst-
ského svazu. Sušičtí se účastnili všech významných bitev  - například 
dobývání Švihova v roce 1425, obléhání Plzně roku 1426, obléhání Zvíko-
va roku 1429. V roce 1432 pomáhali při dobývání hradu Lopaty.
Útočištěm a oporou všech nepřátel kalicha v kraji se stal hrad Rabí, stálá 
hrozba pro Sušici. Husitská vojska hrad dvakrát obléhala a dobyla, a to
v letech 1420 a 1421. 

Sušice se podří-
dila zemské jednotě 
teprve po definitivní 
porážce husitů u Lipan 
roku 1434. 
Na sněmu, který se 
konal v září 1435 a na 
němž došlo ke schválení 
tzv. kompaktát, mělo  
Sušicko své dva zástup-
ce - Ondřeje, faráře v Su-
šici a mistra Václava ze 
Sušice. I na jihlavském 
sněmu roku 1436 měla 
Sušice zástupce mezi
40 městy, která slibova-
la poslušnost a věrnost 
králi Zikmundovi.

Žižkův vrch

Původně Šibeniční vrch s krásnou vyhlídkou na Sušici byl 
v roce 1924, na paměť pětistého výročí úmrtí husitského 
vojevůdce Jana Žižky, přejmenován na Žižkův vrch. Byl zde 
umístěn 2,46 m vysoký litinový kalich, který zhotovila firma 
Leopold Schifauer, továrna na stroje, slévárna kovů a železa 
v Klatovech za paušální obnos 4 456,- Kč. Kalich byl upevněn 
na 3 m vysoký zděný podstavec, jehož provedení bylo zadáno 
ing. R. Grabingerovi, staviteli v Sušici, za 3 200,- Kč. Potřeb-
ný kámen, který byl 
vylámán přímo na tomto 
vrchu, dodala obec. Ná-
klad na památník byl kryt 
z obecních příjmů a byla 
uspořádána i veřejná 
sbírka. Slavnostní odha-
lení kalichu se uskuteč-
nilo 28. října 1924.     
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