
 

Měl český reformátor místo hranice skončit na Baltu?  

 
Mistr Jan Hus na podzim roku 1414 pobývá na hradě 

Krakovci, který patří jeho příteli a členu královské 

rady Jindřichu Leflovi z Lažan. Právě sem mu doručí 

šlechtici Václav z Dubé a Jan z Chlumu pozvání 

římského a uherského krále Zikmunda 

Lucemburského na koncil do Kostnice. „Nejezdi,“ 

varují nebojácného kazatele jeho přátelé. Husa však 

láká myšlenka, že by při veřejném slyšení mohl před 

celou církví obhájit svoje názory. 
 

Zároveň si Jan Hus (asi 1370–1415) uvědomuje riziko, 

které podstupuje. V listě svým přívržencům přiznává: „Snad více v Praze mě 

před smrtí neuzříte. Pakli mocný Bůh mě vám ráčiti vrátí, tím veseleji se 

uzříme…“ 

 

Bezpečnost jen na oko 
Sám český král Václav IV. (1361–1419), který chce zbavit své království 

nálepky kacířské země, ale Jana Husa přesvědčuje, aby se do Kostnice vydal. 

Zvlášť když mistrovi panovníkův nevlastní bratr Zikmund Lucemburský 

(1368–1437) slibuje bezpečný průchod. Královský glejt je ovšem platný pouze v 

rámci Svaté říše římské a Husovi jsou povinni poskytnout ochranu jen světští 

hodnostáři, tedy šlechtici a představitelé měst a vsí. Nevztahuje se na duchovní a 

už vůbec českého kazatele nechrání před pravomocí soudů. To se nakonec ukáže 

jako osudné. 

11. října 1414 přesto Jan Hus vyjíždí z Krakovce s poměrně velkým doprovodem 

30 jezdců a dvou vozů. Doprovázejí ho jeho přátelé Václav z Dubé, Jan z 

Chlumu, Jindřich Lacembok z Chlumu, univerzitní mistr Jan Kardinál z 

Rejnštejna, bakalář Petr z Mladoňovic, dále písař Jana z Chlumu a čeleď. Cesta 

je vede přes Tachov, Norimberk, Ulm, Ravensburg. Konečně 3. listopadu 1414 

přijíždějí do Kostnice na břehu Bodamského jezera. Do zahájení koncilu zbývají 

dva dny.  

 

Papež má svých starostí dost 
Jan Hus se ubytuje v domě vdovy Fídy, který stojí v tehdejší ulici sv. Pavla. 

Vzápětí už dochází k prvnímu konfliktu. Husův zavilý odpůrce Michal de Causis 

(asi 1380–asi 1432), farář u sv. Vojtěcha na Novém Městě pražském a prokurátor 

pražské kapituly, přibíjí na chrámové dveře vyhlášku, v níž seznamuje kostnickou 

veřejnost s přítomností „zatvrzelého kacíře českého“ ve městě. Jan z Chlumu a 

Jindřich Lacembok proto navštěvují svolavatele koncilu, vzdoropapeže Jana 

XXIII. (asi 1470–1419), oznamují mu Husův příchod a žádají ho, aby českému 

mistrovi zajistil bezpečí. Papež je ujišťuje, že se „vystříhá násilností“ a nic proti 

Husovi nepodnikne. Ostatně Jan XXIII. má v té chvíli dost vlastních starostí a 

bojí se o Petrův stolec. Kromě něj si ho totiž nárokují ještě další dva muži…  

 

Překvapivé zatčení u vdovy  
Klidný pobyt v Kostnici pro Husa definitivně končí 28. listopadu. Do domu 

vdovy Fídy přicházejí dva biskupové s městským purkmistrem a jménem sboru 
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kardinálů kazatele vyzývají k jednání. Po rozpravě, v níž Hus odmítá nařčení z 

bludů, ho přes protesty Václava z Dubé a Jana z Chlumu zadrží zbrojnoši a 

uvězní v domě správce chrámového kůru. 6. prosince 1414 ho odtud na příkaz 

papeže Jana XXIII. dopraví do žaláře v dominikánském klášteře u Bodamského 

jezera. Jan z Chlumu sice nechává vyvěsit na dveře kostnických kostelů 

upozornění, že Husovým uvězněním je porušen Zikmundův glejt, ale to nemá 

žádný efekt. Sám římský král si dává na čas a přijíždí do Kostnice až 25. 

prosince. Jan z Chlumu ho okamžitě navštěvuje a stěžuje si na papežův postup. 

Zikmund českého šlechtice ubezpečuje, že zjedná nápravu. Přísahá, že Husa 

osvobodí, i kdyby prý měl „dveře jeho vězení vlastnoručně vylomiti…“ Ve 

skutečnosti však pro něj neučiní vůbec nic. 

 

Bezvýznamná figurka  
Pro Zikmunda je Jan Hus jen okrajovou figurkou. 

Panovník na něm nemá žádný zvláštní zájem. Podstatné 

pro něj je dát církvi opět jednoho papeže, dosáhnout 

jejího sjednocení. „Sám král (Zikmund – pozn. red.)… 

prohlašoval, že udělil glejt i přes námitky, že tak neměl 

učinit kacíři nebo podezřelému z kacířství, ale připojil se k výhružkám koncilu, že 

nehodlá hájit kacíře, ale třeba sám podpálí hranici,“ tvrdí současný právní 

historik Jiří Kejř a dodává: „Vše nasvědčuje tomu, že král ustoupil koncilu nejen 

z politických důvodů, aby umožnil jeho další trvání. Nakonec byl nucen uznat 

právo koncilu soudit kacíře.“ Zikmund pod tlakem okolností neváhá a 8. dubna 

1415 prohlašuje všechny jím udělené glejty za neplatné. Prý je jich zneužíváno… 

 

Komise bez špetky soucitu  
Ještě před Husovým uvězněním je 4. prosince 1414 papežem Janem XXIII. 

ustavena komise, která ho má soudit. Jsou v ní konstantinopolský patriarcha Jan 

z Rupescissy (+1437), někdejší pražský kanovník a biskup z polské Lubuše Jan z 

Bořečnice a biskup Bernard z Castellammare. Od nich není možné očekávat 

jakoukoliv shovívavost.  

Krátce nato už vystupují angličtí účastníci koncilu s požadavkem na odsouzení 

Husových bludů. „Jak to, že kacíř, který rozvrací církev, ještě nebyl potrestán?“ 

podivuje se zase král Aragonu Ferdinand I. (1380–1416). 

 

Čechy a Morava protestují  
Zprávy o Husově uvěznění zatím v Českém království vyvolávají obrovské 

pobouření. V lednu 1415 se ve Velkém Meziříčí z iniciativy moravského 

hejtmana Lacka z Kravař (asi 1348–1416) schází sněm moravské šlechty a 

posílá do Kostnice protestní list. „Chceme pro Husa veřejné slyšení,“ stojí ve 

výzvě. Záhy se k ní v Praze připojují i čeští páni v čele s nejvyšším pražským 

purkrabím Čeňkem z Vartemberka (asi 1380–1425). Za Husem do Kostnice 

přijíždějí i jeho přátelé Křišťan z Prachatic (asi 1366–1439) a Jeroným 

Pražský (asi 1378–1416). První z nich je však krátce uvězněn a po propuštění se 

raději vrací domů. Druhý je později chycen na útěku z Kostnice a rovněž uvržen 

do žaláře.  

 

Papežův útěk 
V průběhu svého věznění Jan Hus těžce onemocní a málem umírá. I přes jeho 

bídný stav jsou k němu přiváděni svědkové – vesměs jeho zavilí odpůrci, jako je 
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Michal de Causis, mistr Mikuláš Zeiselmeister, mistr Petr z Uničova nebo 

Husův bývalý přítel Štěpán z Pálče (+1423), aby proti němu vypovídali. 

Horečkami a žlučníkovými záchvaty sužovaný vězeň se statečně brání jejich 

často lživým svědectvím.  

Mezitím dochází k události, která Husův spor odsouvá do pozadí. 20. března 

1415 z Kostnice totiž v přestrojení prchá Jan XXIII. Když vidí, že mezi účastníky 

koncilu ztrácí podporu, pokouší se všechna jednání zmařit. Hus doufá, že mu 

nová situace vynese propuštění na svobodu. Marně. Místo toho je 25. března 

1415 převezen z dominikánského kláštera do věže nedalekého hradu Gottlieben. 

Tady ho v květnu navštěvuje kardinál Pierre d´Ailly (1351–1420) a další 

církevní hodnostáři, aby ho znovu vyslechli. „Odnesli si dojem, že mluvili se 

zatvrzelým kacířem, nicméně doporučili s ohledem na přání krále Zikmunda i 

petici Husových přívrženců veřejné slyšení pražského mistra. Už to byl ze strany 

koncilu neobyčejný ústupek,“ připomíná současný historik Petr Čornej.  

 

Jednostranný proces 
Na počátku června 1415 je Hus převezen z věže Gottliebenu, kde ho vystřídá 

dopadený a sesazený Jan XXIII. Sám se ocitá ve sklepení františkánského 

kláštera v Kostnici. Ve dnech 5., 7. a 8. června je mu pak ve zdejším refektáři 

(klášterní jídelně) poskytnuto slíbené veřejné slyšení. Hus je na něj předveden 

zcela vyčerpaný nemocemi a sužovaný bolestmi zubů, což už samo o sobě stěžuje 

jeho schopnost bránit se. Z obav o kazatelův osud jeho přátelé opět prosí 

Zikmunda o pomoc. Král jim vyhoví a posílá na slyšení své zmocněnce, rýnského 

falckraběte Ludvíka a norimberského purkrabího Fridricha. Mají dohlédnout, 

aby Hus byl trpělivě vyslechnut. Místo toho je znovu napadán. Marně se brání a 

pokouší se rozvíjet svoje argumenty. Kvůli naprostému zmatku je slyšení z 5. 

odloženo na 7. června.  

Při druhém slyšení jsou proti Husovi vznesena vykonstruovaná obvinění, která 

rozhodně popírá. „Bůh a moje svědomí jsou mi svědky, že jsem neučinil nic z 

toho, co je proti mně vypovídáno,“ prohlašuje. Kardinál d´Ailly na to odpovídá, 

že soud se nemůže řídit podle jeho svědomí, když jsou vyslovena svědectví 

opřená o vážné důvody. V závěru druhého slyšení kardinál d´Ailly i přítomný 

Zikmund vyzývají Husa, aby se podrobil koncilu a uznal své bludy. Pokud to 

udělá, bude s ním jednáno milosrdně.  

 

Urazí krále Zikmunda 
Ani Zikmund, ani koncil nemají žádný zvláštní zájem na Husově odsouzení. 

Předem počítají s tím, že se svého učení zřekne. A – jak tvrdí s odvoláním na 

nedávno objevené prameny historik Petr Čornej – čekal by ho pak nikoliv návrat 

do Čech, ale doživotní internace v jakémsi klášteře na jednom z ostrovů v 

Baltském moři.  

Na posledním veřejném slyšení se na pořad jednání dostávají vybrané sporné 

části z Husových spisů. Především jde o jeho latinské pojednání O církvi, které je 

z velké části citací anglického náboženského kritika Jana Viklefa (asi 1320–

1384). Hus přitom opakuje jeho tvrzení, že „papež, biskup či prelát, pokud žije ve 

smrtelném hříchu, není papežem, biskupem a prelátem“. To v přísedících 

vyvolává vlnu zuřivých protestů. Když pak sám za sebe Hus dodá, že „ani král ve 

smrtelném hříchu není králem“, rozhořčí i přítomného Zikmunda, známého 

sukničkáře. „Jene Huse, nikdo nežije bez hříchu!“ zvolá panovník. Kardinál 

d´Ailly k tomu dodává, že Hus „nejenže podvrací duchovní stav, nýbrž se 



pokouší podvrátit i stav královský“. 

 

Poslední setkání s přáteli 
Za těchto okolností je už vlastně o Husově osudu rozhodnuto. Přesto se ho ještě 

přední znalec církevního práva kardinál Francisco Zabarella (1360–1417) 

pokouší zachránit. Nabízí mu omezený počet 30 článků z jeho spisů, které má 

odvolat. Hus už je ale rozhodnut. „Odmítám uznat za bludné články, které byly 

správně vybrány, a nechci odpřísáhnout články přiřčené mi falešnými svědky, 

protože odpřísáhnout je přiznáním, že jsem zastával bludy,“ vzkazuje přátelům. 

5. července 1415, den před smrtí, je mu kardinálem Zabarellou nabídnuta nová 

formulace odvolání. I tuto mírnou verzi, s níž souhlasil král Zikmund, Hus 

odmítá. Ještě týž den večer kazatele ve vězení navštěvuje rýnský falckrabě 

Ludvík a čeští šlechtici Václav z Dubé, Jan z Chlumu a Jindřich Lacembok v 

doprovodu čtyř biskupů. Prosí ho, aby se podřídil koncilu a zachránil si život. 

Když Jan z Chlumu vidí, že Hus je neoblomný, radí mu, aby své názory odvolal, 

pokud se cítí vinen, ale aby neučinil nic proti svému svědomí a setrval v poznané 

pravdě. 

 

Smrt na hranici 
Celý koncil se ráno 6. července 1415 shromáždí v kostnické katedrále na mši. 

Teprve po jejím skončení přivádějí v okovech Jana Husa. Prokurátor koncilu 

oznamuje závěr procesu a prelát Berthold de Wildungen předčítá 260 

kacířských článků Viklefových a poté kacířské články Husovy. Mistr začne 

hlasitě protestovat, ale na příkaz kardinála d´Ailly je pochopy násilím umlčen. 

Rozsudek je připraven ve dvou verzích, pro případ, že Hus své názory odvolá, 

nebo že setrvá ve své zatvrzelosti. Naposledy je vyzván, aby se zřekl svých bludů 

a dosáhl milosti. „Neodvolám,“ prohlašuje pevně. Nato už následuje rozsudek. 

Hus je zbaven kněžství a vydán světské moci. Sami biskupové mu nůžkami 

vystříhají jeho tonzuru, kněžskou pleš, a na hlavu je mu nasazena potupná 

papírová čepice s namalovanými čerty a latinským nápisem: „Toto jest 

arcikacíř!“  

Poté se ho na Zikmundův příkaz ujmou biřici. Za velkého zájmu zvědavců 

vyvedou Husa za městské hradby, kde ho na popravišti, záměrně umístěném na 

mrchovišti koní, přivážou ke kůlu a obloží svazky vlhkého dřeva a slámy. Kat 

pak hranici zapálí. Hus začne hlasitě zpívat: „Kriste, synu boha živého, smiluj se 

nad námi…“ Zpívá, dokud se nezalkne kouřem… 

 

Spor o mistrovo rodiště 
Historik Josef Pekař (1870–1937) přichází v roce 1924 s tvrzením, že Husovým 

rodištěm není Husinec u Prachatic, ale Husinec nedaleko Klecan severně od 

Prahy. Co ho k tomu vede? Převor kláštera v bavorském Ebrachu Johannes 

Nibling v knize o kostnickém koncilu z přelomu 15. a 16. století o českém mistru 

totiž uvádí, že se „narodil u Prahy v české vesnici, řečené Huss“. Přitom Husinec 

u Prachatic byl už v 15. století spíše městečkem s právem trhu, kdežto Husinec 

u Klecan měl na sklonku středověku jen tři usedlosti, a byl tedy jednoznačně 

vesnicí. Ve prospěch jihočeského Husince však mluví první Husův životopis 

vydaný knězem Jiřím Heremitou v roce 1533. Sepsaný však byl už koncem 15. 

století, a mohl proto vycházet ze zpráv, které zanechali pamětníci. Heremita ve 

svém spisku uvádí: „Jan Hus byl jest rodem z městečka řečeného Husinec.“ 

 



Hranice pro Husova přítele 
Husův přítel Jeroným Pražský (asi 1378–1416) studuje v Praze i anglickém 

Oxfordu, kde pořizuje opis základních Viklefových děl. V Paříži pak získává 

titul mistra. Vyučuje na německých univerzitách v Kolíně nad Rýnem nebo 

Heidelbergu a od roku 1406 v Praze. Na jaře 1415 se vydává do Kostnice, aby 

podpořil uvězněného Husa. Okamžitě po příjezdu do města sepisuje řadu 

stížností a rozvěšuje je po dveřích všech kostnických kostelů. Jakmile se však 

doslechne, že i on je na seznamu osob, které mají být zatčeny, rychle prchá. Je 

ovšem dopaden a dopraven zpátky. Po Husově smrti se zprvu nechá zastrašit a 

veřejně se zříká údajně kacířských názorů. Husův katan Michal de Causis ale 

vypracovává na Jeronýma jako zvláště zatvrzelého bludaře novou žalobu. 

Jeroným pak před soudem ruší své předchozí odvolání a prohlašuje, že je „hotov 

zemříti tak statečně jako Hus a dopřát vytoužené radosti svým nepřátelům“. 30. 

května 1416 je prohlášen za kacíře, exkomunikován z církve, proklet, odsouzen 

k smrti a na stejném místě jako Hus upálen. 

 

 


