
Osobnost Mistra Jana Husa 

K 600. výročí jeho mučednické smrti na kostnické hranici: 6. 7. 1415 – 6. 7. 2015 

Pracovní materiál pro učitele a žáky základní školy 
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    Naše obce, městečka i města včetně hlavního města Prahy nesou v pojmenování mnohých svých ulic, 

náměstí, význačných budov a staveb jméno v našem národě jedno z nejvýznamnějších. 

Rozpomeňme se na názvy: Husova ulice, Husovo náměstí, Husův sbor (= kostel), Husův dům, Husův 

kámen, Husův pomník, Husova pamětní deska, Husovo muzeum… 

Husův dům 

     Postava Mistra Jana Husa se prolíná dějinami naší vlasti a sahá daleko za její hranice. 

     Mistr Jan Hus je pro náš národ i světové dějiny pojem. Čím si takového věhlasu a úcty zasloužil? 

Proč právě v těžkých dobách a zkouškách našeho národa vystupuje do popředí? 

     Jak významný to byl muž, na něhož mnozí s láskou myslíme a po staletí pamatujeme? 

     Osobnost Mistra Jana Husa je důležitá pro duchovní rozvoj každého člověka, nejvíce však jím může 

být osloven člověk víry. Musíme pamatovat na to, že hovoříme o člověku žijícím v hlubokém 

středověku, který svými názory, myšlením a skutky překlenul několik staletí kupředu; jím se vlastně 

začíná počítat období novověku. Sám v podstatě jediný se postavil jako mocná hradba proti tehdejší 

moci světské i církevní, pranýřoval její viditelné i skryté nepořádky a posilován hlubokou vnitřní vírou 

v Boha a Ježíše Krista, nenechal se od Pravdy, jíž mu byl Kristus a jíž byl cele bytostně oddán, nikým a 

ničím zviklat, až stanul jako duchovní vítěz nad smrtí upálen v Kostnici, v německém městě ležícím na 

březích Bodamského jezera, nyní na hranici mezi Švýcarskem a Spolkovou republikou Německo. 

     Ano. Byl to Mistr Jan Hus, který Pravdu, o níž byl bytostně přesvědčen, ani před celým kostnickým 

koncilem (= shromáždění přibližně 30 000 lidí, nejmocnějších zástupců a dalších povolaných z řad 

všech vrstev tehdejšího světa) neodvolal, a Pána Ježíše i za cenu vlastního života nezapřel. Proto, ač 

zemřel, mluví dál. Hovoří k nám přes šest století, abychom i my stáli na poznané Pravdě a nedali se 

nikým a ničím zastrašit a ve svém přesvědčení a víře umlčet. 
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1. Janovo dětství, mládí a studia. 

     Mistr Jan Hus se narodil pravděpodobně v roce 1371 v chudé rodině v jižních Čechách v Husinci u 

Prachatic nad řekou Blanicí. Tady v Prachaticích navštěvoval farní školu a později studoval na farní 

latinské škole v Praze. Odtud postoupil na Karolinum – Karlovu univerzitu, která nese jméno českého 

krále a císaře Karla IV. Ten podle pařížského vzoru v Sorbonně zřídil roku 1348 v Praze vysoké učení, 

aby obyvatelé království mohli studovat ve své vlasti. 

     Protože Jan pocházel z chudých poměrů, vybavený maminčiným chlebem a požehnáním, musel si na 

školní poplatky v Praze podobně jako mnozí jiní hoši přivydělávat zpěvem v pražských kostelích. V 

Praze studoval také se syny z bohatých rodin, a tak některým opět za peníze posluhoval a doučoval je. 

Dle některých zpráv bydlel spolu s Jeronýmem Pražským a Jakoubkem ze Stříbra v koleji krále 

Václava, syna krále Karla IV. 

     Jan byl bystrý a pilný, zachovával dobré mravy. V září 1393 se stal bakalářem a počátkem roku 1396 

dosáhl hodnosti „mistra svobodných umění“ (= doktora filosofie). V době od srpna 1397 do srpna 1398 

působil Mistr Jan mimo vlast, neboť se v této době s největší pravděpodobností zúčastnil s dvorem krále 

Václava diplomatické cesty do Francie. 

     Uvedená okolnost zajisté přispěla k jeho dalšímu postupu. Od roku 1398 přednášel na pražské 

univerzitě, v roce 1400 dosáhl hodnosti kněžství a v zimním pololetí 1401 až 1402 zastával úřad děkana 

artistické (= filosofické) fakulty Karlovy univerzity. Od 14. března 1402 se stal kazatelem v Betlémské 

kapli a proslul zde svou kazatelskou činností. 

Husinec – rodné město Mistra Jana Husa 
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 2.  Mistr Jan Hus jako hlasatel Božího slova. 

     Svou kazatelskou činnost Mistr Jan Hus zahájil ihned po roce 1400, kdy byl vysvěcen na kněze. 

Nechtěl působit pouze na akademické půdě (= na univerzitě), kde jako profesor přednášel studentům, 

ale toužil sloužit mezi prostým lidem, z něhož vzešel. Svým původem znal obyčejný lid, jeho starosti, 

bídu, trápení a potřeby. Poznal a sám na sobě zakusil jak nízké, tak vysoké postavení. To ho však nikdy 

nevedlo k pýše, domýšlivosti a k nadřazenému chování nad ostatními. Nezakrýval svůj zrak před 

nedostatky a velkými rozpory společnosti i církve své doby, nebyl odtržen od života jako mnozí jiní 

univerzitní profesoři. Znal bolesti a nedostatky lidu a dokázal i o těch nejsložitějších otázkách hovořit 

jasně a prostému člověku srozumitelnou řečí. A velmi důležité bylo to, že Slovo Boží lidem zvěstoval 

v jejich mateřském jazyce = češtině a ne v němčině či latinské řeči, jak bývalo obecným zvykem. 

     Kazatelnu v době Husově můžeme přirovnat ke sdělovacím prostředkům. A pokud mluvíme o jeho 

osobě, podával vždy pravdivé, poctivé a důvěryhodné informace. Byť látku, o níž vedl řeč, vybíral a 

studoval z cizojazyčných zdrojů, z něho, jako z čistého pramene, vyvěrala vždy číše čisté, pramenité a 

občerstvující vody. 

     Hus tímto způsobem působil v široké veřejnosti, z kazatelny promlouval k celému národu. Nejprve 

kázal v chrámu svatého Michala na Starém Městě. Byl sem zván řeholníkem Bernardem spolu s 

ostatními mistry vysokého učení k disputacím (= rozmluvám) ohledně reformních snah v církvi. A 

správce chrámu mu občas dovolil i kázat. Zdejší Husova kázání byla velmi oblíbena a početně 

navštěvována. Podobně tomu bylo i na jiných místech. Příležitostně kázal například v chrámu svatého 

Mikuláše na Malé Straně a zejména pak v Betlémské kapli. 

Kázání Mistra Jana Husa 
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3.  Mistr Jan Hus jako kazatel v Betlémské kapli. 

     Betlémská kaple byla místem zvláštním a ojedinělým. Získala jediné právo: kázat Slovo Boží. 

Nebylo zde možné křtít, uzavírat sňatek ani vykonávat jiné úkony. Zvěstování Písma a ukazování cesty, 

jak lidé mají žít, patřilo vždycky k nejdůležitějším úkolům kněží, zvláště v dobách těžkostí, útisku a 

nesvobody. Živého a pravdivého slova bylo nejvíce zapotřebí, aby lidé pevnou vírou překonávali 

neblahé časy, poznamenané bídou mnohých a přepychem některých. 

Betlémská kaple 

     Betlémská kaple byla založena v roce 1391 královským dvořanem Hanušem z Milheimu a pražským 

kupcem Křížem. První jmenovaný byl nadán uměním dojednat se staroměstskou radnicí povolení ke 

stavbě, kupec Kříž poskytl finanční prostředky pro její zbudování. Betlémská kaple se na celých 10 let 

stala Husovi druhým domovem. Nebyl tu sice kazatelem prvním, ale byl nejvýznamnějším. 

     Prvními kazateli zde byli Jan Protiva z Nové Vsi, pozdější Husův velký nepřítel, mnich Jan Štěkna, 

který odešel jako profesor bohosloví do Krakova, a také horlivý vlastenec a výborný kazatel mistr 

Štěpán z Kolína. Když i on přijal jinou službu v církvi, začal zde nově, ale stále mocněji sloužit Mistr 

Jan Hus. 

     Kaple byla natolik rozlehlá, že se sem vešlo najednou až tři tisíce lidí. Podle zakládací listiny 

Milheimovy tu Hus měl povinnost kázat každou neděli a každý svátek dvakrát denně, ale 

pravděpodobně tu kázal častěji, neboť zájem o jeho kázání byl obrovský. Traduje se, že zde kázal až 

pětkrát denně, a tak mohl v jeden den posloužit deseti až patnácti tisícům lačnících duší. Přicházeli sem 

lidé chudí i bohatí, obyčejní i urození, muži, ženy i děti, Betlémskou kapli navštěvovala dokonce i 

samotná královna Žofie, manželka krále Václava IV. Mistr Jan Hus byl také zpovědníkem královny 

Žofie. 
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4.  Mistr Jan Hus, zastánce myšlenek Johna Viklefa, označován později za kacíře. 

     Někdy v letech 1401 až 1402 se vrátil z Anglie do Prahy po studiu na univerzitě v Oxfordu Husův 

přítel a dřívější spolubydlící ze studií v koleji krále Václava mistr Jeroným Pražský a přinesl s sebou 

teologické spisy Viklefovy. Hus se již dříve zabýval jeho filosofickými pracemi a také se jich ve svých 

kázáních dovolával. Teologické myšlenky anglického reformátora, které kritizovaly úpadek současné 

středověké církve, ho zaujaly natolik, že se s nimi ztotožnil a začal je prosazovat v tak zvaných učených 

disputacích (= rozhovorech) na univerzitní půdě. 

     Zpočátku Husa pro jeho pokrokové, ale umírněné reformní názory, osobní bezúhonnost a určitou 

zdrženlivost podporoval i samotný arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazemburka, který ho v roce 1405 poprvé 

jmenoval synodálním (= kněžským) kazatelem. Pokud Hus vystupoval proti nepořádkům v církvi a ve 

společnosti pouze na akademické půdě a rozepisoval své myšlenky v latinském jazyce, byl ještě 

tolerován. Arcibiskup sám si nechal spisy Viklefovy předložit a prostudovat. Když ale Mistr Jan přenesl 

svou kritiku do Betlémské kaple, znepřátelil si mnohé, zvláště německé univerzitní mistry a bojácné 

kazatele, a samotný arcibiskup byl ponenáhlu zviklán v důvěře k Husovi a začal ho také podezřívat 

z hlásání Viklefových bludů. Jan Hus byl postupně označován za kacíře. 
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5. Jan Hus brojí proti středověkým nepořádkům ve společnosti a zvláště v tehdejší církvi. 

     Všechno na světě má svůj důvod a svoji příčinu. V roce 1406 na nátlak papežské kurie arcibiskup 

Zbyněk vydal zákaz hlásit se k Viklefovým názorům. Roku 1407 byl Jan Hus opět zvolen synodálním 

kazatelem a tvrdě kritizoval upadající mravy papežského kněžstva a mnišských řádů. Také útoky proti 

Husovi se zvyšovaly. Stavěli se proti němu němečtí mistři na pražské univerzitě, kteří Husa napadali i 

proto, že se přikláněl k myšlence církevní reformy i v nastalém církevním schizmatu (= dvojpapežství, 

později i trojpapežství v církvi). Hlavou církve měl být vždy jeden papež, ale v době Mistra Jana Husa 

stáli v čele církve avignonský Benedikt XIII. a římský Řehoř XII. Hus chtěl toto rozdělení církve 

napravit podobným způsobem, jak to navrhovala pařížská univerzita společně s francouzským králem 

Karlem VI. i samotný český král Václav IV. Oba dosavadní papežové měli odstoupit a místo nich měl 

být zvolen papež nový. 

     Počátkem roku 1409 přišlo do Čech francouzské poselstvo s návrhem na odstranění tohoto 

církevního schizmatu, ale pražská univerzita se k němu pro odpor německých mistrů nemohla kladně 

vyjádřit. V důsledku toho byl 18. ledna 1409 vydán králem Václavem v Kutné Hoře tzv. Dekret 

kutnohorský, jímž byla dána převaha hlasů v rozhodování na pražské univerzitě českým mistrům. 

Němečtí mistři se cítili zaskočeni od svých českých kolegů, vedených tehdy stále patrněji Husem, a 16. 

května 1409 z Prahy odešli a v Lipsku si založili nové vysoké učení. Podle nového univerzitního řádu 

byl v říjnu 1409 zvolen rektorem pražské Karlovy univerzity Mistr Jan Hus. Lidově řečeno – stal se 

jejím ředitelem či představeným. 

Dekret kutnohorský 

 

7  

  



6.  Jan Hus v duchovním boji se svými odpůrci – významné písně a různá pojednání. 

     Zdálo by se, že se vyhrocené poměry zklidňují, zvláště po církevním koncilu v Pise a nově zvoleném 

papeži Alexandrovi V., k němuž se přiznal i sám arcibiskup Zbyněk. Mistr Jan Hus je však nově 

obžalován z viklefismu a šíření kacířských myšlenek. Arcibiskup za podpory papeže vyhlásil, aby 

všechny Viklefovy spisy byly spáleny, a Mistr Jan měl zákaz kázat v Betlémské kapli. 

     Protože Jan Hus vystupoval proti pálení Viklefových knih a v Betlémské kapli kázat nepřestal, byl 

zákaz jeho působení - tzv. klatba nad jeho osobou – ještě zvýšen. 

     Husovy snahy o nápravu církve vyústily jak v latinsky tak česky psaných spisech. V této době 

zpracoval některé mešní písně. Před Husem vlastně lidové mešní písně neexistovaly. Chorální písně 

zpívali jen kněží a nejstarší české zpěvy „Hospodine pomiluj ny“ a „Svatý Václave“ patřily spíše mezi 

světské hymny než chrámové písně. Hus nejčastěji žádal zpívat píseň „Navštiv nás Kriste žádúcí“, u 

které zpracoval nápěv. Této písni přikládal i velký význam po stránce výchovné. Nejznámější pro nás 

zůstává píseň „Jezu Kriste, štědrý kněže“, ke které sám napsal text. Tato píseň se dodnes hraje a zpívá 

při různých slavnostních příležitostech, zvláště při každoročních svátečních vzpomínkových 

bohoslužbách o státním svátku 6. července v Betlémské kapli v Praze. 

     V češtině pak zapsal několik traktátů (= pojednání), jako např. „Devět kusů zlatých“, „O sedmi 

smrtelných hříších“ či „Zrcadlo hříšníka menší“. Latinským spisem „Contra imaginum adorationem“, 

ve kterém odmítal vžité formy církevní zbožnosti, vyvolal proti sobě nečekané nepřátelství. Podobně si 

proti sobě popudil pražské kněze a mnichy, když ve svých kázáních vytýkal braní tzv. odúmrtí, které 

bylo zdrojem velkých církevních zisků. Jednalo se o středověké právo týkající se nakládání s majetkem 

poddaných, jestliže zemřeli bez mužského potomka. O této otázce napsal i české pojednání „O braní 

odúmrtí“. 

Husův rukopis 
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7.  Útoky na Mistra Jana se zvyšují. 

     Arcibiskup Husa obžaloval u dalšího nového papeže Jana XXIII. a ten ho obeslal, aby se 

ospravedlnil u papežského soudu. Avšak na přímluvu krále Václava IV. a univerzity papež od toho 

upustil. 

     Do ještě většího rozporu se dostal Mistr Jan s papežskou kurií, když v květnu roku 1412 přišli do 

Prahy papežští prodavači odpustků. Papež „prodával“ ospravedlnění a odpuštění těm, kteří mu penězi 

přispějí na válku s neapolským králem. Mistr Jan proti těmto odpustkům mocně brojil, tvrdě se stavěl 

proti zavrženíhodnému kramaření s Božím odpuštěním. Prohlašoval a kázal, že za peníze se člověk 

nemůže očistit od svých hříchů (= přestoupení, vin a špatných skutků). Jeho slova vzbuzovala v lidech 

odvahu a začali se rovněž bouřit a protestovat proti pouličním prodavačům odpustků. 

     Z podnětu krále Václava IV. mělo dojít na hradě Žebráku k usmíření zastánců Jana Husa s jeho 

protivníky z teologické fakulty, ale pokus se nezdařil. Bouře pokračovaly a král vydal přísný zákaz 

srocování. I když Mistr Jan vyzýval lidi k pokoji, vývoji událostí se nedalo čelit. Pro účast na bouřích 

10. července 1412 byli pro výstrahu na Staroměstském náměstí v Praze popraveni tři mladí řemeslníci: 

Martin, Jan a Stašek. Ti byli demonstrativně pohřbeni do Betlémské kaple a jejich památku tu uctil Jan 

Hus 24. července zvláštním kázáním. Když byla o tom všem dána zpráva papežské kurii, nad Husem 

byla klatba ještě více ztížena a nad celou Prahou vyhlášen interdikt. Tím se chod církve v hlavním městě 

úplně zastavil. V pražských kostelích se nesměly konat Boží služby, přestaly být vysluhovány svátosti a 

konány pohřby. Hus tak proti sobě popudil pražského arcibiskupa, papeže i krále. 

     Dnes v zesvětštělé a sekularizované (= bez víry) společnosti si ani nedokážeme představit, jakou 

hrůzu zbožní věřící lidé prožívali. Jim na rozdíl od dnešní doby na zbožnosti velice záleželo a život bez 

účasti na mši svaté (= bohoslužbě), život bez svátostí a konání církevních pohřbů byl nemyslitelný. 

Život bez církevních svátostí byl v jejich očích zábranou ke spáse    (= věčnému životu po smrti). 

Král Václav IV. 
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8.  Jan Hus a jeho působení na českém venkově. 

     V rozjitřené náladě hrozilo, že klatbou bude postižen i král, a proto Mistr Jan v listopadu 1412 opustil 

Prahu a zdržoval se na českém venkově. Než odešel, učinil krok, který z něho udělal vpravdě 

reformátora „velkého stylu“. Odvolal se k instanci, kterou sice neznalo kanonické právo, která je však 

pro křesťana rozhodující: ke svému osobnímu Spasiteli a soudci Ježíši Kristu. Dle záznamů tak učinil 

18. října 1412. 

     Na venkově nejvíce působil v jižních Čechách, zvláště na Kozím Hrádku u pana Jana z Ústí. Ve 

svých promluvách však neumlkl. Kázal nyní pro prostý venkovský český lid. 

Kozí Hrádek 

     Do Prahy se však přesto občas tajně vracel, například okolo Vánoc a po Novém roce 1413 a kolem 

Velikonoc v tomtéž roce. V čase uvolnění a poměrného klidu na venkově Mistr Jan Hus napsal nejvíce 

svých českých spisů. 

9.  Mistr Jan píše své nejznámější spisy. 

     Předpokládá se, že do konce roku 1412 uzavřel své traktáty (= pojednání): „Výklad víry, desatera a 

Páteře“ a „Provázek třípramenný“. V roce 1413 napsal spisy „O svatokupectví“, „Zrcadlo člověka 

hříšného větší“, „Dcerka aneb o poznání pravé cesty ke spasení“, „O šesti bludích“ (jeho text byl 

přepsán na zeď Betlémské kaple), „Postillu“ (= Kázání). 

     V roce 1414 sepsal „Jádro učení křesťanského“ a několik spisů latinských, jako například traktát (= 

pojednání) „De ecclesia“ (O církvi), který byl veřejně čten 8. července 1413 v Betlémské kapli, a dále 

latinské odpovědi na útoky svých nepřátel mistra Štěpána Pálče a mistra Stanislava ze Znojma. 
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10.  Jan Hus klade důraz na Bibli, upravuje a zjednodušuje český jazyk. 

     Mistr Jan byl významný myšlenkový reformátor, kladl důraz na obsah svých myšlenek, ale zároveň 

je chtěl sdělovat lidu srozumitelnější řečí. Psal tedy svá díla i v českém jazyce, který navíc upravil a 

zjednodušil. Za základ mu vždy sloužila Bible, považoval ji za „zákon nad jiné zákony“. Byl 

přesvědčen, že „spravedlivý člověk má o něm přemýšlet ve dne i v noci“. Přál si, aby Bibli znalo co 

nejvíce lidí, a zasloužil se o její překlad do češtiny. 

     Samotný český jazyk upravil a zjednodušil. V psaném textu odstranil až do té doby užívané spřežky 

a nahradil je tzv. diakritikou (= začal používat háčky a čárky). Jinými slovy řečeno: odstranil zdvojené 

souhlásky a místo nich zavedl nad jednotlivými souhláskami háčky a nad samohláskami čárky. Při psaní 

si dnes ani neuvědomujeme, jaké dědictví nám i v tomto smyslu zachoval! Zajisté je české písmo 

mnohem jednodušší a srozumitelnější než některá ostatní, v nichž původní spřežky přetrvaly, jako 

například u našich sousedů v Polsku. 

11.  Svolání obecného církevního koncilu do Kostnice a příprava Jana Husa k obhájení 

       učení. 

     Velmi neuspořádané tehdejší církevní poměry vedly ke svolání celocírkevního sněmu, který byl 

směřován do německého města Kostnice, ležícího na březích Bodamského jezera. 

     I Mistr Jan Hus byl vybízen, aby zde obhájil své učení, byla z něho sňata klatba – známka kacíře - a 

mohl dál svobodně působit jako pravověrný kněz. 

     Dne 15. července 1414 proto odjíždí z jižních Čech, kde dosud působil na Kozím Hrádku, na hrad 

Krakovec u Rakovníka k panu Jindřichu Leflovi z Lažan. I zde působil jako kazatel po celém širém 

okolí a zároveň domýšlel svoji obranu před nadcházejícím koncilem. Napsal tu například spis „Knížky 

proti knězi kuchmistrovi“ a latinský traktát „Sermo de pace“ (= Řeč o míru), neboť chtěl shromáždění v 

Kostnici oslovit svou zpracovanou biblickou zvěstí o míru. 

     Zároveň navštívil Prahu a vyzval své protivníky v latině, němčině i češtině, aby proti němu vznesli 

svá obvinění. Když se nikdo nepřihlásil, nechal si tuto skutečnost ověřit notářsky a inkvizitora (= strážce 

pravověrnosti) Mikuláše, biskupa Nazaretského, požádal, aby mu vydal vysvědčení, že není viněn z 

kacířství. Než odešel, učinil krok, který z něho udělal opravdu reformátora „velkého stylu“. Vnitřně byl 

přesvědčen, že své učení obhájí, a proto se v doprovodu pánů Jana z Chlumu, Václava z Dubé a 

Jindřicha Lacemboka vydal 11. října 1414 na dlouhou pouť. Odešel do Kostnice ještě dříve, než mu král 

Zikmund vystavil slíbený ochranný glejt. Ten byl vydán až 18. října 1414. Do vlasti se však Mistr Jan 

již nikdy nevrátil. 
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12.  Cesta Mistra Jana na kostnický koncil, jeho pobyt v německém městě. 

     Husova cesta do Kostnice vedla přes Plzeň, Přimdu, Schulzbach, Norimberk, Alsbach a Ulm. Dlouhé 

putování se uzavřelo 3. listopadu 1414. Když Mistr Jan dospěl do cíle své cesty, ubytoval se zde ve 

Svatopavelské ulici u vdovy Fídy. Nepřátelé mu však nedali pokoj a ihned po jeho příchodu začali o 

něm šířit všelijaké smyšlenky, že je kacíř a chystá se z Kostnice uprchnout. Dne 28. listopadu proto 

papež vydal nařízení, aby byl zatčen a uvězněn. A od této chvíle se s ním jednalo jako s vězněm a 

nežádoucím člověkem. Ba co víc, byl stále více dáván za odstrašující příklad. Dne 24. března 1415 byl 

převezen do ještě tužšího vězení, do tvrze Gottliebenu na Bodamském jezeře. Nic nepomohl králův 

glejt, který měl zaručovat Husovu ochranu. Král Zikmund se chtěl také zavděčit papeži, jednal 

obojetným způsobem a zapříčinil tak mnoho zla. Nepřímo se podílel na Husově smrti. 

     I když se Mistr Jan nemohl v cizině svobodně pohybovat, nepřestal pracovat a psát další spisy. 

Strážci žalářů za peníze od Husových přátel nechali z vězení vynést listy (= dopisy) českým přátelům v 

Kostnici i ve vzdálené vlasti. Dokonce i na jejich žádost Jan sepsal několik menších traktátů. Veřejné 

obhajoby se však stále nemohl domoci. Až když velmi důrazně přátelé z Čech zakročili u krále 

Zikmunda, byl Hus převezen do bosáckého kláštera a dostalo se mu 5., 6. a 7. června slyšení před celým 

koncilem. Církevní hodnostáři se však už dopředu nechtěli zabývat Husovým učením. Chtěli pouze, aby 

se svých myšlenek vzdal a odstoupil od nich. Přímo napsali Husovi odvolací formuli a 18. června 1415 

mu ji předložili k podepsání. Pokud nepodepíše, sám nad sebou vyhlašuje ortel smrti. Protože Mistr Jan 

listinu odmítl podepsat a dožadoval se od koncilu poučení, v čem se mýlí, byl 1. července 1415 opět 

předveden před církevní sbor. Znovu byl obviněn s tím, aby své myšlenky o církvi odvolal, a když se 

nepoddal, dne 6. července 1415 Mistra Jana koncil odsoudil jako kacíře k upálení na hranici. Aby 

nedošlo ke „zbytečným průtahům“ a církevní hodnostáři se plně představili ve své moci a síle, Hus byl 

ještě tentýž den popraven. Na hlavu mu jako kacíři dali čepici s čerty a jeho tělo přivázali ke kůlu, aby 

nemohl utéci, až bude připravená hranice hořet. Když bylo toto odporné a zavrženíhodné dílo dokonáno, 

popel vhodili do řeky Rýna, aby po Mistrovi nic nezůstalo, co by jeho přátelé mohli přivézt do vlasti. 

Mistr Jan Hus v Kostnici a na hranici 
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Mistr Jan Hus v Kostnici píšící dopis na rozloučenou věrným Čechům 

Vlastnoruční podpis 

 

Mistr Jan Hus na kostnické hranici 6. 7. 1415 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.  Mistr Jan i po své smrti mluví dál. 

     Podlý a zákeřný skutek vykonaný na Mistru Janu Husovi vyvolal v Čechách velkou bouři. Do 

Kostnice byl zaslán protest podepsaný 452 pány a rytíři, velký odpor vzrostl rovněž proti králi 

Zikmundovi, který měl Husa chránit a zabránit tomu, aby byl popraven. V českých zemích vypuklo 

velké povstání všeho lidu, který Mistra Jana ctil a miloval, a tento lid neustoupil od Husových myšlenek 

a učení ani po jeho nespravedlivém odsouzení a popravě. Hlavním znakem jeho zastánců se stal kalich – 

symbol Páně. Ti pod ním nakonec úspěšně bránili svoji víru před papežem i králem Zikmundem a jejich 

vojsky ve válkách zvaných husitských v letech 1419 – 1434.  
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     Jan Hus se také ve svých pojednáních zaobíral tzv. přijímáním - večeří Páně. Byl to však mistr 

Jakoubek ze Stříbra, který se ho až do Kostnice dotazoval, zda je správné, aby i neurození a prostý lid 

mohli přijímat podobojí (= tělo Páně i krev Páně), a Hus s tím souhlasil. Proto lidé na počest i 

vzpomínku na Mistra Jana Husa přijali kalich jako symbol víry a své oddanosti jeho dílu. Byli pevně 

přesvědčeni, že jsou tak zakotveni i v díle samotného Pána Ježíše Krista, jehož památku si ve večeři 

Páně při každé mši (= bohoslužbě) připomínají. A odboj lidu či hnutí, které vzniklo na základě 

mučednické smrti Jana Husa, dostalo název hnutí husitské, které se stalo předzvěstí nového věku v 

lidských dějinách. 

Stížný list datovaný 2. září 1415, kterým 452 českých a moravských šlechticů 

protestuje proti odsouzení a upálení Mistra Jana Husa             6. července téhož 

roku. List byl adresován kostnickému koncilu. 



14.  Mistr Jan Hus pozvedl postavení ženy. 

     Mistr Jan, ač dosáhl nejvyššího vzdělání, nikdy se sám nad druhé nepovyšoval. Naopak vedl 

rozpravy se vzdělanými současníky a sledoval s nimi běh tehdejšího světa. Protože dokázal i o složitých 

věcech hovořit prostě a srozumitelně, lidé mu rozuměli a dobře chápali jeho víru i cestu k pravdě, 

čistotu srdce i šíři vzdělání. Boží Slovo jím zvěstované je natolik zaujalo, že jim dávalo sílu k 

překonávání těžkostí, vracelo jim do srdce odvahu nebát se protivenství a ukazovalo pravý smysl života, 

pro který byl člověk stvořen. Jeho slovo bylo určené nejen mužům, ale i ženám. Bohaté a prostopášné 

ženy vedl k pokání a k napravení jejich zkažených mravů. Obyčejné a prosté ženy své doby toužil 

pozvednout z jejich poníženého postavení. Zasazoval se o to, aby žena neměla práva pouhého otroka či 

služky, ale aby se také vzdělávala. U žen si cenil jejich dobroty, péče a starostlivosti. 

     Kolem Betlémské kaple se shromažďovali lidé, kteří přáli Husově duchovní obrodě, pomáhali si 

navzájem a podporovali i jiné. Patřila mezi ně i Anežka ze Štítného v jižních Čechách. Kolem ní se 

vytvořila skupina žen, známých svou dobročinností, a Jan Hus jim pro jejich hlubší život, milý Bohu, 

sepsal a věnoval knížku „Dcerka“. 

15.  Mistr Jan přesahuje svoji dobu, svým myšlením i postojem je výrazně nadčasový. 

     O rok později byl po M. Janu Husovi 30. května 1416 odsouzen jako kacíř a na témže místě 

v Kostnici upálen i jeho věrný přítel Jeroným Pražský. V Čechách však od počátku vzrůstala úcta 

k Husovi a Jeronýmovi. Dne 23. května 1416 se Univerzita o Husovi vyslovila jako o muži pokorném, 

nevýslovném a zářném zrcadlu svatosti, o mistru života, jakému nebylo rovno. Tato úcta vyústila 

k prvním oslavám svátku M. Jana Husa, které se uskutečnily dne 6. července 1416 v Betlémské kapli.  
 

 

     Roku 1951 byl 6. červenec prohlášen za památný den naší vlasti, v současnosti od roku 2000 si 6. 

červenec připomínáme jako Den upálení Mistra Jana Husa a je označován za státní svátek. Osobnost 

Mistra Jana Husa se prolíná celými našimi dějinami, od počátku zápasu o vlastní národní a státní 

svébytnost až po dnešek. Husovy myšlenky a víru zastávali vždy ti, jímž šlo o společenský pokrok, 

spravedlnost a opravdové křesťanství. 

     Náš významný historik Zdeněk Mahler vyslovil tuto velice přesnou a působivou charakteristiku: 

„Pro mne Hus znamená reprezentaci myšlení a rozumu, pravdy, humanity, mravnosti, lidské pravdy a 

solidnosti, osobního ručení. To není odlehlé dnešku. Aktuální a apelativní (= současné a vyzývající). 

Hus a jeho odkaz – to je otevřená kapitola i úkol. Je dobře, že se vyskytují takzvaní kacíři – nabourávají 

strnulé myšlení, tuhnoucí dogma. Kacíř je lék proti vychládání světa. Kacíř sem vpadá ze zítřka do 

našeho světa. Přichází s předčasnou pravdou a to bývá tragické. ,Pravda vítězí, i kdyby na čas 

přemožena byla,‘ říkal Hus. A my s velkým odstupem času na jeho osobnosti poznáváme pravdivost 

jeho vlastních slov. 
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      V celém životě se spoléhal především na Pravdu, na Krista. Jí zůstal věrný i v tak mezní situaci, když 

se mu jednalo o zachování vlastního života. Ve své slavné řeči „Servum de pace“ (=Řeč o míru), kterou 

si připravoval, aby s ní předstoupil před kostnický koncil, ale už mu to nebylo umožněno, pronesl: „Je 

totiž nezbytné, má-li nastat mír mezi lidmi, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka 

se sebou samým.“ A to zůstává naším úkolem i v současnosti! 

 

 

 

 

 

 

       

     

 

  
 
 

16.  Mistr Jan Hus chce i dnes osobně hovořit ke každému z nás. 

 

 

   
   

  

Náš současný každodenní život je plný rozhodování. Od těch nepatrných, běžných a samozřejmých, k 

těm složitým, náročným, těžkým a osudovým, která nám berou klid a přinášejí obavy, úzkost a strach. 

Poznali jsme, jaká rozhodování přinesl Janu Husovi. Volné chvíle o letošních prázdninách, kdy si 

budeme připomínat již 600. jubileum jeho mučednické smrti (6. července 2015), můžeme zužitkovat ke 

čtení a dalšímu studiu jeho osobnosti a spisů. Rozhodněme se rozšiřovat své znalosti ne pro známky či 

pochvalu od svých učitelů, ale učme se a studujme pro sebe samé, k vlastnímu růstu a 

sebezdokonalování pro užitek a dobro druhých. Mistr Jan Hus má být pro nás vzorem pro lepší svět i v 

dnešní době. I pro každého   z nás je výzvou: Co udělám s darem svého vlastního života? 

    

 Mistru Janu Husovi tuto odpověď i skutečné činy dlužíme. Mějme na mysli jeho stálé snahy o nastolení 

dobra, práva a spravedlnosti v tomto světě, jeho opravdové skutky i praktickou nápravu, jeho 

zasazování se o Boží dílo i za cenu položení vlastního života. Mohli bychom hovořit řečí Mistra a takto 

parafrázovat jeho slova: „Nechť je osloven ten, kdo může osloven býti, ať už žije kdekoli a zastává-li 

jakékoli postavení. Ať mladý či starý, dítě či dospělý!“ 

  

"Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, 

mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od 

hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, kterou je věčné 

odloučení od Boží milosti ..." 

Husovo Sedmero 

  

Uvedenou práci o Mistru Janu Husovi včetně následujících metodických otázek pro žáky      

vypracovala a zapsala ThMgr. Krasava Machová. 
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