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Literatura doby husitské – Jan Hus 
Literatura doby Karlovy 

 



Mistr Jan Hus 

• cca 1370 - 6. července 1415 
• Rektor pražské univerzity, filosof, 

myslitel, římskokatolický kněz, kazatel 
• Narodil se v jihočeském Husinci, v 

okresu Prachatice 
• Vystudoval UK, stal se zde učitelem, 

poté děkanem a nakonec rektorem 
• Reformátor církve, který svou dobu 

předběhl o celé století 
▫ Luther a Kalvín působili až o sto let 

později 
▫ Následoval učení Johna Wycliffa 

 



Mistr Jan Hus 

• Kázal česky, byl proto oblíbený u 
chudé vrstvy obyvatel 

• Svými kázáními se snažil o 
nápravu společnosti a církve 

• Kritikou poměrů si znepřátelil 
duchovenstvo 

• od roku 1402 kázal v Betlémské 
kapli 

• roku 1412 v tomto prostoru napadl 
kramaření s odpustky -> odezvou 
byly lidové nepokoje, papež proto 
vyhlásil nad Prahou interdikt 

Betlémská kaple 

Interdikt (z lat. inter-
dicere, zakázat), česky 
klatba, znamená zákaz 
účasti na svátostech a je 
to druhý nejtěžší 
církevní trest 



Mistr Jan Hus 

• Hus odchází z Prahy na venkov 

• Na naléhání římského krále 
Zikmunda byl mistr Jan Hus 
povolán do Kostnice, aby si zde 
obhájil své učení 

• Nešlo však o obhajobu, ale církevní 
soud 

• Zikumnd Husovi vystavil 
„ochranný“ glejt, ten ale zaručoval 
pouze bezpečnou cestu, ochranu 
před výsledky procesu nikoliv 

Kostnice 



Mistr Jan Hus 

• Hus měl své učení a názory 
odvolat 

• Byl uvězněn, onemocněl 

• Přijel i král Zikmund, který žádal 
Husovo propuštění 

• Nakonec ustoupil a spokojil se s 
veřejným slyšením 

• Během svého věznení Hus napsal 
několik spisů 

• 6. července 1415 se Hus chtěl 
dále bránit, ale už byl pouze 
vynesen rozsudek – smrt upálením 

 

Upálení mistra Jana Husa 



Dílo mistra Jana Husa 

• De eclessia (O církvi) 
▫ Latinský spis, 1413 
▫ Ostrá kritika církve, lidé by se měli 

zpovídat pouze Kristu, nikoliv 
představitelům církve (např. papeži) 

▫ Hlavní důvod předvolání do Kostnice 

• Výklad viery, desatera a páteře 
▫ Obrovsky oblíbené, úvahy o morálním 

životě člověka, kritika společnosti 
▫ Páteří je míněn otčenáš, vydáno 1412 

dílo 
latinsky 

česky 

Pro učené publikum, především na univerzitě 

Pro domácí neučené publikum, stará čeština 



Dílo mistra Jana Husa 

• Knížky o svatokupectví 
▫ Napsáno česky, r. 1413 
▫ Nejostřejší kritika 
▫ Odsuzuje církev za obrovské hromadění 

majetku 
▫ Je proti: placeným církevním obřadům; 

stavěný honosných domů kněží; ovládání 
mnoha poddaných 

• Postila 
▫ Česky, r. 1413 
▫ Psáno v době, kdy nemohl kázat, pro obyčejné 

lidi 
▫ Psáno na Kozím Hrádku, lidé mají poslouchat 

Ježíše Krista (Bibli), ne papeže 

 



Dílo mistra Jana Husa 
• O šesti bludech (De sex erroribus) 

▫ Napsáno latinsky, r. 1413 
▫ traktát 
▫ O jeho rozchodu s cíkrví 
▫ Bylo přeloženo do češtiny a napsáno na zeď Betlémské 

kaple 
• Dcerka 

▫ Česky, r. 1412 
▫ Spis určený mladým dívkám 
▫ Hus jim radí, jak mají žít, dává jim mravní rady 
▫ Hus rádce a vychovatel, praktické rady 
▫ Jedna kapitola se např. věnuje svědomí: Ať se totiž člověk 

chová jakkoli, jeho hříchy budou o soudném dnu zjeveny 
andělům i ďáblům; proto jsou všechny špatné skutky 
uloženy ve svědomí. 
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