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Upálení Mistra Jana Husa 6.července 1415 v Kostnici (dokument z 15. století)
Když… byl veden z chrámu, byly na hřbitově toho chrámu v touž hodinu spalovány jeho
knihy. Když to jda mimo viděl, usmíval se jejich skutku…
Popraviště pak bylo mezi zahradami na jisté louce… mezi branami a příkopy řečeného
města (Kostnice)… Potom ho svlékli z jeho šatu a uvázali k jakému si sloupu provazy s rukama
nazad obrácenýma … Když pak ho za krk přivazovali jakýmsi začazeným řetězem, pohlédnuv
naň a pousmáv se, pravil biřicům: „ Pán Ježíš Kristus… tvrdším a těžším řetězem byl spoután
a já bídný nestydím se tento pro jeho jméno nésti…“ Pod nohy pak mistra dva svazky a
otýpky dříve položili… Řečené pak svazky dříví promíšené slamou obložili kolem jeho těla tak
stojícího až po bradu…
Dříve však, než ho podpálili, přišel k němu říšský maršálek…, vybízeje ho, aby ještě
zachoval život bez úrazu a aby to, co kdysi kázal, a svoje slova odpřísáhl a odvolal. A on
pohlednuv k nebi, vysokým hlasem odpověděl: „…V té pravdě…evangelia, kterou jsem psal,
učil a kázal ze slov a výkladů svatých doktorů, dnes vesele chci umříti.“
A jeho hned biřici zapálili a mistr hned vysokým hlasem zazpíval: „ Kriste, synu Boha
živého, smiluj se nad námi…“ A když po třetí začal zpívat, hned mu vítr vehnal plamen do
tváře, a tak sám v sobě se modle, pohybuje rty a hlavou, vypustil duši v pánu.
Když pak dříví řečených svazků a provazy byly spáleny a ještě trup stál, vise za krk na
řečeném řetěze, hned biřici… trup spolu se sloupem srazili k zemi, a zvěčivše oheň… kyji kosti
roztloukali, aby se tím dříve obrátili v popel. A naleznuvše hlavu, kyjem ji rozbili na kousky a
opět shodili do ohně. Když pak našli mezi vnitřnostmi jeho srdce, naostřivše kyj, je naň jako
na rožeň konec narazili a zvláště opékajíce a spalujíce kyji rozbíjeli a konečně celou onu masu
obrátili v popel …popely oharků (pak) na jednu káru naložili a do řeky Rýna, který tam blízko
teče, do hlubiny hodily.
(Petra z Mladoňovic Zpráva o Mistru Janu Husovi v Kostnici. Praha 1965, str.172 -174)
JANOVSKÝ, Julius. Dějiny Čech a Moravy, slovem a dokumenty: učební text pro 9. Ročníky základních
škol a pro střední odborná učiliště. 1. Vyd. Prague: S, 1991.
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Popraviště pak bylo mezi zahradami na jisté louce… mezi branami a příkopy řečeného města
(Kostnice)… Potom ho svlékli z jeho šatu a uvázali k jakému si sloupu provazy s rukama nazad
obrácenýma … Když pak ho za krk přivazovali jakýmsi začazeným řetězem, pohlédnuv naň a pousmáv
se, pravil biřicům: „ Pán Ježíš Kristus… tvrdším a těžším řetězem byl spoután a já bídný nestydím se
tento pro jeho jméno nésti…“ Pod nohy pak mistra dva svazky a otýpky dříve položili… Řečené pak
svazky dříví promíšené slamou obložili kolem jeho těla tak stojícího až po bradu…
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bez úrazu a aby to, co kdysi kázal, a svoje slova odpřísáhl a odvolal. A on pohlednuv k nebi, vysokým
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A jeho hned biřici zapálili a mistr hned vysokým hlasem zazpíval: „ Kriste, synu Boha živého,
smiluj se nad námi…“ A když po třetí začal zpívat, hned mu vítr vehnal plamen do tváře, a tak sám
v sobě se modle, pohybuje rty a hlavou, vypustil duši v pánu.
Když pak dříví řečených svazků a provazy byly spáleny a ještě trup stál, vise za krk na řečeném
řetěze, hned biřici… trup spolu se sloupem srazili k zemi, a zvěčivše oheň… kyji kosti roztloukali, aby
se tím dříve obrátili v popel. A naleznuvše hlavu, kyjem ji rozbili na kousky a opět shodili do ohně.
Když pak našli mezi vnitřnostmi jeho srdce, naostřivše kyj, je naň jako na rožeň konec narazili a
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Jak se zachovala církev ke knihám Husovým? ….spálila je
V jakém městě a na jakém místě byl Hus upálen?...V Kostnici na louce
Jak byl Hus připoután?...řetězem ke kůlu
Co bylo použito k upálení?........dřevo a sláma až po bradu
Co požadoval maršálek těsně před popravou?....aby odvolal
Jaká byla poslední slova Husova?................. „ V té pravdě… chci vesele umřít!“
Zemřel Jan Hus vesele?...............ano, zpíval a modlil se
Co udělali biřici s hlavou, trupem a srdcem?....hlavu a trup roztloukli a spálili, srdce
opékali jako na rožni
9. Co udělala cirkev s popelem?....naložili ho na káru a vyhodili do řeky
10. Jak se jmenovala řeka?...Rýn

