
Ict9- D- 17 

Vypracovala Tereza Zalabáková 

HUSŮV LIST Z KOSTNICE Z 26. 6. 1415 

 

 Mistr Jan Hus, v naději sluha boží, všem věrným Čechům, již Boha milují a budou milovati, 
vzkazuje svou prosbu a nesmělou modlitbu, aby přebývali v lásce boží, v ní skonali a s Bohem 
přebývali. 

 Věrni a v Bohu milí! 

 Ještě mi přišlo na mysl to, že byste měli vědět, kterak pyšný, hrabivý a vší ohavnosti plný 
koncil potupil mé české knihy, jež ani neslyšel ani neviděl- a kdyby slyšel, nerozuměl by jim. Neboť 
na koncilu byli Vlaši, Francouzi, Angličané, Španělé, Němci a další z jiných národů. 

 Ó kdybyste viděli ten koncil, jenž sebe nazývá nejsvětějším a jenž se prý nemůže mýliti! 
Spatřili byste převelikou ohavnost; slyšel jsem vše obecně od Švábů, že se Konstancie neboli 
Kostnice, jejich město, za třicet let neočistí od hříchů, jež zde tento koncil spáchal. A říkali nadto, že 
se všichni nad tím koncilem pohoršili a někteří si i odplivovali, vidouce takové ohavnosti. 

... 

 

 Psán jest list ve středu po svatém Janu Křtiteli v žaláři v okovech v očekávání smrti. Avšak 
pro zjevení boží nemohu tvrditi, že by toto byl můj list poslední, neboť všemohoucí Bůh mne ještě 
může osvoboditi, amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ict9- D- 17 

Vypracovala Tereza Zalabáková 

PRÁCE S TEXTEM 

 

OTÁZKY A ÚKOLY: 

1) Kdy byl tento list psán? Jak dlouho před Husovou smrtí to bylo? 

2) Komu byl dopis adresován a o co Hus adresáty prosí? (napiš vlastními slovy) 

3) Jaký byl podle Husových slov koncil? 

4) Kdo se koncilu účastnil? 

5) Mohli účastníci koncilu podle Husa rozumět jeho knihám? 

6) Souhlasili obyvatelé Kostnice s jednáním koncilu? 

7) Kde přesně Hus svůj dopis psal? 

8) Jak na tom byl Hus po psychické stránce? 

9) Pokus se text převyprávět vlastními slovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ict9- D- 17 

Vypracovala Tereza Zalabáková 

PRÁCE S TEXTEM- ŘEŠENÍ 

 

OTÁZKY A ÚKOLY: 

1) Kdy byl tento list psán? Jak dlouho před Husovou smrtí to bylo? 

26. 6. 1415. DESET DNÍ PŘED SMRTÍ. 

2) Komu byl dopis adresován a o co Hus adresáty prosí? (napiš vlastními slovy) 

ČECHŮM. ŽÁDÁ JE, ABY I NADÁLE VĚŘILI V BOHA. 

3) Jaký byl podle Husových slov koncil? 

PYŠNÝ, HRABIVÝ, OHAVNÝ. 

4) Kdo se koncilu účastnil? 

VLAŠI, FRANCOUZI, ANGLIČANÉ, ŠPANĚLÉ, NĚMCI. 

5) Mohli účastníci koncilu podle Husa rozumět jeho knihám? 

NE, PROTOŽE NEROZUMĚLI ČESKY. 

6) Souhlasili obyvatelé Kostnice s jednáním koncilu? 

NE. 

7) Kde přesně Hus svůj dopis psal? 

V ŽALÁŘI V OKOVECH. 

8) Jak na tom byl Hus po psychické stránce? 

ŠPATNĚ, ALE STÁLE VĚŘIL A DOUFAL, ŽE HO BŮH MŮŽE OSVOBODIT. 

9) Pokus se text převyprávět vlastními slovy. 

 


