
Zápis – VÁCLAV IV. a JAN HUS 

VÁCLAV IV. (doba vlády 1378 – 1419) 

- byl synem Karla IV. a Anny (S)....................................... 

- ve .......... letech byl korunován českým králem a v ............. letech se stal králem Svaté říše 

římské 

- od malička se účastnil politických jednání a byl připravován na roli panovníka, což 

pravděpodobně vedlo k tomu, že měl nechuť k vládnutí a raději se věnoval svých koníčkům 

- Jeho vláda se navíc potýkala s mnoha obtížemi: 

 (M)................................ epidemie – zasáhla v době, když nastoupil na trůn  

 Hospodářské obtíže  

 Spor s vyšší (Š)..................................., která přicházela o své postavení a na základě 

toho dokonce nechala Václava IV. dvakrát uvěznit 

 Spor s arcibiskupem Janem z Jenštejna, který skončil umučením a smrtí Johánka 

z Pomuku (sv. Jana (N)..............................................)  

 Papežské (S)...................................... = byli zvoleni dva papežové, jeden vládl z 

(Ř)............................ a druhý z (A)........................................     Václav IV. měl schizma 

jakožto římský král řešit, což odmítl a tak mu byla koruna krále Svaté říše římské 

odejmuta a novým římsko-německým králem byl zvolen jeho bratr 

(Z)............................................ 

- k závěru jeho vlády začali v Praze působit reformní kazatelé, kteří církev kritizovali, jedním z nich byl i Mistr Jan Hus 

JAN HUS 

- působil na pražské univerzitě, kázal v (B)................................ (k)............................... a ve svých 

kázáních často kritizoval (C)...................................... mimo jiné i za prodej 

(O)......................................... 

- dostal se do sporů s pražským arcibiskupem a ten Husovi zakázal kázat, Hus však neuposlechl, 

byl dán do klatby a nad Prahou byl vyhlášen interdikt = nesměly se konat žádné církevní obřady. 

- Když pobýval na venkově přišlo mu pozvání neboli (G)................................ na koncil v (K)....................................... od 

císaře (Z)....................................... (L)....................................... 

KOSTNICKÝ KONCIL (1414 – 1418) 

- mělo se zde hlavně řešit papežské schizma 

- Jan Hus se zde měl vyjádřit ke svým kázáním, v nichž církev 

kritizoval. Koncil ale nedal Husovi možnost obhájit své učení a 

trval pouze na odvolání jeho názorů. Jelikož to Jan Hus odmítl, 

byl dne .................................. v roce .............................. v 

(K)..................................... upálen, jeho popel byl vhozen do 

řeky (R)......................... 

Socha sv. Jana Nepomuckého 


