
Mistr Jan Hus 

 

Jedním z nejvýznamnějších kritiků církve byl kněz Jan Hus. Byl rektor Karlovy univerzity, výborným 
řečníkem a kázal v Betlémské kapli. Na jeho kázání přicházely tisíce lidí z Prahy a okolí. 
Kritizoval veřejně papeže a nešvary v církvi. Měl podporu a ochranu krále Václava IV. Když začal 
v roce 1412 kritizovat prodej odpustků, tak to krále popudilo, protože i on měl z odpustků finanční 
prospěch. Protože byl Jan Hus v papežské klatbě, tím bylo v Praze zakázáno vykonávat bohoslužby, 
křty, svatby a pohřby a krále Václava proti sobě popudil, odešel Hus kázat na venkov. I když byl 
prohlášen za kacíře, byl v Čechách v bezpečí, protože Václav IV. nad ním stále držel ochrannou ruku. 
 
V roce 1414 zorganizoval bratr Václava IV. Zikmund Lucemburský král Svaté říše římské a Uher 
kostnický koncil, kde chtěl vyřešit papežské schizma. Pozval i Husa, dal mu ochranný glejt, aby mohl 
před papežským koncilem obhájit své učení. Hus byl hned po příjezdu do Kostnice zatčen, nemohl své 
učení ani hájit, musel odpovídat pouze ano či ne. Protože Jan Hus své učení neodvolal, byl prohlášen 
za kacíře a 6. července 1415 upálen. Upálení mistra Jana Husa vzbudilo v Čechách obrovskou nevoli 
mezi všemi vrstvy společnosti a proti upálení protestovali. 
 
Husité  -  název stoupenců Jana Husa, byli také prohlášeni za kacíře. Husitům se také říkalo kališníci, 
protože jejich symbolem se stal kalich. To souviselo s jejich náboženským přesvědčením. Na mši 
nechtěli přijímat pouze kousky chleba, tělo páně, ale chtěli upíjet i vína, jako krve páně (upíjel pouze 
kněz). Tomu se říká přijímání pod obojí, které je výrazem rovnosti lidí před bohem. 
 
Husité měli 4 základní požadavky, pražské artikuly: 
 

- svobodné kázání a výklad bible 
- přijímání pod obojí 
- zákaz světské moci kněžími 
- obecné trestání hrdelních hříchů 

 
Umírněným husitům stačilo pouze přijímání pod obojí, radikální husité, zejména táborité, trvaly na 
prosazení všech čtyř článků. To vše vedlo k husitským válkám. 
 
 
Nauč se text a písemně odpověz na otázky: 
 

1. Kdo byl mistr Jan Hus ? 
2. Co Jan Hus kritizoval ? 
3. Kdo byl Václav IV ? 
4. Kdo byl Zikmund Lucemburský ? 
5. Proč byl svolán kostnický koncil ? 
6. Znáš husitské pražské artikuly ? 


