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ČÁST PRVNÍ: Nábožensko-církevní poměry v českých zemích od 
příchodu křesťanství do sklonku doby románské 

1. OBDOBÍ VELKOMORAVSKÉ 

1) Počátky křesťanství u západních Slovanů 
První hlasatelé evangelia: 

• Kněží z Bavor – v Bavorsku křesťanství díky iroskotské misie (7-8. stol.), kdy byla založena 

biskupství v Salzburgu, Pasově, Řezně a Frísinkách 

 

A) BAVORSKÁ MISIE V ČECHÁCH 

• Misie řezenská – velká knihovna, schopní učitelé – učili se slovanským jazykům 

• Působí zde kol. r. 800 – viz změna pohřebního ritu (od žárového k podzemnímu) 

• Kol. r. 845 – Ludvík Němec přijal 14 goemanských vévodů, kt. přijali křesťanství 

• Zřejmě se to netýkalo Přemyslovců 

• Do příchodu Metoděje jsou Čechy pohanské 

 

B) BAVORSKÁ MISIE NA MORAVĚ 

• Pasovská misie 8-9.stol. 

• Změna pohřbívání (do země), zbytky chrámových staveb (kostel v Modré u Velehradu je 

iroskotský) 
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• Poč. 9. st. – do Nitranska, kde kol. r. 828 salcburský arcibiskup Adalram posvětil kostel 

v Nitře. Tamní kněz Pribinka byl v té době ještě pohanem, ale francká moc byla velká a tak 

nepřekážel dílu. Protože křest nepřijal, neměl přízeň Franků a tak ho Mojmír r 830 z Nitry 

vypudil; teprve 847 dostal udělené knížectví v dolní Panonii (když předtím přijal křest). 

Připojení Nitranska k Moravě – církevní správa pasovská, Salcburské kněžstvo odešlo či 

bylo převzato. 

• Kol. r. 850 nastal zvrat – Morava setřásla franskou svrchovanost, osamostatnila se i 

církevně (pasovské duchovenstvo ji muselo opustit. Na Moravu přicházeli kněží „z Vlach, 

z Řek i z Němec“. 

• Rastislav chtěl nezávislost – nespokojil se s vyhnáním kněží, chtěl samostatnou církevní 

organizaci. U papeže Mikuláše I. nepochodil (kvůli franckému Ludvíku Němci). Rastislav se 

obrátil tedy do Byzance, na císaře Michala (působil zde i Fotios). Byzanc usilovala o 

christianizaci Bulharska – chtěli přes Moravu se k nim dostat. Rozhodli se na Moravu 

vyslat misii (místo hned nějakého biskupa a zřídit diecézi – neznali tamní poměry) 

 

2) Života působení svatých Konstantina a Metoděje před jejich příchodem na Moravu 
Konstantin a Metoděj 

• Narozeni v Soluni (druhé největší město Byzance, stará Tesaloniké), kde bylo mnoho 

Slovanů 

• Ze vznešeného rodu - jejich otec Lev byl vysokým vojenským hodnostářem a Matka Maria 

(?) 

 

A. KONSTANTIN 

• Mladší, mnišské jméno Cyril (získal krátce před smrtí), nar. 827 – ovlivněn díly Řehoře 

Naziánského.  

• Ztratil otce ve 14 letech – ujal se ho Theoktist (nejvyšší ministr) – tak se dostal 

k císařskému dvoru. Studuje Konstantinopolskou univerzitu (gramatika, Homér, filozofie, 

teologie). Jeho učitelem byl Fotios a filozof Lev. 

• Měl pracovat v byzantské státní správě, odmítl a stal se duchovním – šel do kláštera (1/2 

roku), pak byl profesorem na konstantinopolské univerzitě.  

• Obrazoborectví – uhájil uctívání svatých obrazů. 

• Císařem vyslán na arabský dvůr (hájil Trojici); pak žil v ústraní (dobrovolná chudoba) 

 

B. METODĚJ 

• Nar. R. 815 – právníkem (vojenská a státní administrativa); stal se místodržitelem jedné 

provincie Slovanské 

 

C. MISIE CHAZARSKÁ 

• R. 860 – oba bratři šli do země Chazarů (finsko-tatarský národ), aby hájili křesťanství proti 

židovství. Konstantin se tam naučil židovsky, samaritánsky, chazarsky, gótsky…. Našel 

ostatky sv. Klimenta. Konstantin se měl stát biskupem – odmítl, šel do ústraní. 

 

D. PŘIPRAVY NA MORAVSKOU MISII 

• Vytvoření slovanského písma – Konstantin vytvořil hlaholici 
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• Překlady z řečtiny do slovanštiny (evangeliář) 

• V pol. r. 863 šel Konstantin a Metoděj na Moravu v doprovodu (Kliment, Naum, Sáva, 

Angeliarus). 

 

3) Konstantin a Metoděj na Moravě 
• Konstantin jako kněz, Metoděj jako jáhen (pro Rastislava to bylo zklamání). Jako prostí 

misionáři alespoň nevzbudili žádnou zvláštní pozornost latinských kněží a biskupů. 

 

A. NÁBOŽENSKÉ POMĚRY NA MORAVĚ 

• Konstantin nečekal tolik kostelů a duchovenstva, pohanství však v urč. míře stále bylo. 

Mravní život měl nedostatky – pohlavní volnost, sňatkové poměry v rozporu s Písmem 

• Ve věrouce jednota, ale rozdílnost v disciplíně (způsobené různými misiemi) 

 

B. CIVILNÍ ZÁKONÍK (ZÁKON SUDNYJ LJUDEM) 

• Sepsal Konstantin 

• Obsahuje prvky kanonického práva římského 

• Tresty za těžké zločiny, články o soudních svědcích, rozdělování válečné kořisti, práva 

azylu v kostelích, nerozlučitelnost křesťanských manželství 

 

C. PŘEKLAD PÍSMA SVATÉHO 

• Metodějův překlad (evangeliář přeložil Konstantin před příchodem) 

• Nejprve překládali oba bratři, pak Metoděj, zbytek Metodějovi žáci 

• K evangeliím napsal předmluvu ve verších Konstantin: „Proglas“ je první báseň zahajující 

dějiny našeho písemnictví  

 

D. SLOVANSKÁ LITURGIE 

• Na Východě se běžně konala liturgie v jazyku lidu 

• Ritus byzantský (bohatší než římský) 

• Nejprve přeložili mešní liturgii byzantské (potom liturgie sv. Petra – římská, Řehoře 

Velkého) 

• Slovanská liturgie byla klíčem k srdci moravských velmožů a moravského lidu 

 

E. VÝCHOVA KNĚŽSKÉHO DOROSTU 

• Založili církevní školu – vzdělávání moravských kněží 

 

F. POVOLÁNÍ DO ŘÍMA 

• R. 864 vpadl na Moravu franský král Ludvík a přinutil Rastislava k poslušnosti – pasovská 

misie se opět vrátila. Papež Mikuláš I. chtěl posílit svůj vliv – chtěl znát úmysl Konstantina 

a Metoděje. 

 

4) Svatí bratři v Římě. Schválení slovanské bohoslužby a Konstantinova smrt 
A. CESTA DO ŘÍMA. ZASTÁVKA U KNÍŽETE KOCELA A DISPUTACE V BENÁTKÁCH 

• Pozvání přijali 
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• Kocel, syn Pribinův, kt. vládl v Panononii pod franskou vládou, je laskavě přijal, působili u 

něho a získali další žáky pro slovanskou bohoslužbu 

• Spor s trojjazyčníky (co uznávali bohoslužbu jen v jazyku latinském, řeckém a hebrejském) 

 

B. SCHVÁLENÍ SLOVANSKÉ BOHOSLUŽBY 

• Před jejich příchodem do Říma papež Mikuláš I. zemřel, jeho nástupce Hadrián II. je 

laskavě přijal (přinesli mu ostatky sv. Klimenta) 

 

C. KONSTANTINOVA SMRT 

• Konstantin v Římě onemocněl – vstoupil do řeckého kláštera (dostal jméno Kyrillos) 

• Zemřel 14. 2. 869 (42 let), pohřben v bazilice sv. Klimenta 

 

5) Svatý Metoděj arcibiskupem a metropolitou 
A. ZŘÍZENÍ DIECÉZE PANONSKO-MORAVSKÉ 

• Ještě za pobytu v Římě, přišli poslové Kocelovi, aby Metoděje poslal do Panonie. 

• Papež jmenoval Metoděje papežským legátem ve slovanských zemích, později ho 

jmenoval arcibiskupem panonsko-moravským. 

 

B. METODĚJOVO UVĚZNĚNÍ 

• Bavorští biskupové proti němu protestovali. Rastislavův synovec Svatopluk lstí zajal 

Rastislava a vydal jej franckému Karlomanovi (Rastislav v Řezně odsouzen k smrti, dostal 

milost a byl oslepen a uvězněn v klášteru). Zároveň zajali i Metoděje – obvinilis ho 

z podvodu a uzurpace biskupských práv, uvěznili ho ve švábském klášteru (byl týrán). 

Vězněn 3.5 roku, vysvobodil ho papežský legát. 

 

C. METODĚJOVY ÚSPĚCHY NA MORAVĚ PO NÁVRATU ZE ŽALÁŘE 

• Postaven největší počet kostelů, klášterů – vzrůst moravského duchovenstva 

• Zlepšoval vztahy a zvyklosti na Moravě – právo manželské a rodinné 

• Přeložil Nomo-kanon – sbírku církevně-právních předpisů 

• Podíl na vytváření moravské říše 

• Pokřtil českého knížete Bořivoje a přední muže českého kmene 

 

D. NOVÉ ÚKLADY PROTI METODĚJOVI 

• Franští duchovní posílali Svatoplukové nové a nové žaloby – obviňovali ho z hereze (spor o 

Filioque) 

 

E. METODĚJOVO OSPRAVEDLNĚNÍ – BULLA „INDUSTRIAE TUAE“ (880) 

• Metoděj znovu pozván do Říma ospravedlnit se. 

• Papežova bulla opět ospravedlnila Metoděje – představitel latinského kněžstva Wiching 

udělal padělek a přišel z Říma dříve než Metoděj (v ní bylo, že má být Metoděj vyhnán). 

Padělek byl odhalen. 

 

F. POSLEDNÍ LÉTA METODĚJOVA, JEHO SMRT 

• 881 navštívil Konstantinopolis, patriarcha byl opět Fotios 
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• Za svého nástupce před smrtí určil moravského rodáka Gorazda (výborný učenec) 

• 6. 4. 885 zemřel, pohřben ve svém metropolitním chrámě. 

6) Další osudy slovanské liturgie a zánik staré Moravy 
A. ZÁKAZ SLOVANSKÉ LITURGIE A VYHNÁNÍ METODĚJOVÝCH ŽÁKŮ 

• Wiching padělal listiny a šel k papeži Štěpánu V. s tím, že Jan VIII. Metodějovi zapověděl 

užívání slovanského jazyka v liturgii. Gorazd byl vyslýchán 

• Wiching využil Svatoplukovi nepřítomnosti a pronásledoval Metodějovy žáky – někteří 

z nich byli prodáni do otroctví, jiní odešli do Bulharska či okrajových zemí Svatoplukovi říše 

(např. do Čech) a pěstovali tam slovanskou bohoslužbu. 

 

B. PŘECHODNÁ OBNOVA MORAVSKÉ HIEARCHIE A ZÁNIK MORAVSKÉHO STÁTU 

• Mojmír II. se snažil obnovit samostatné církevní zřízení – papež Jan IV. poslal na Moravu r. 

899 tři legáty, arcibiskupa Jana a biskupy Beneditka a Daniela, kt. tam vysvětili arcibiskupa 

a tři sufragány. 

• Morava byla ale v rozkladu – některá území se odtrhla (např. r. 895 Čechy), r. 906 jej 

zdolali Maďaři. 

 

2. KŘESŤANSTVÍ V ČECHÁCH OD KŘTU BOŘIVOJOVA DO ZALOŽENÍ 
PRAŽSKÉHO BISKUPSTVÍ 

1) Počátky křesťanství v Čechách a jeho slovanský ráz 
A) POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU 

• Přemyslovci šířili svou moc i na jiné kmeny na západě a severozápadě Čech 

• Sňatek Bořivoje s Ludmilou = připojení kmene Pšovanoou 

 

B) BOŘIVOJŮV KŘEST 

• Legendární podání uvádí křesťanského knížete až jeho syna Spytihněva I. 

• Kněz Kaich pokřtil zřejmě Ludmilu 

 

C) PŘEMOŽENÍ POHANSKÉ REAKCE A DALŠÍ ŠÍŘENÍ KŘESŤANSTVÍ 

• Bořivoj se snažil prosadit křesťanství – byl za to vyhnán na Moravu, po čase se to utišilo, 

vrátil se do svého vévodství a pokračoval v dílu. 

• Bořivojův kostel v Praze zasvěcený P. Marii – zbourán, obnoven jeho synem Spytihněvem 

I. 

• R. 885 po smrti Metoděje došlo ke krutému pronásledování jeho žáků – menší část odešla 

do Čech = upevnění slovanské liturgie v Čechách. 

 

D) SPYTIHNĚV I. A PODŘÍZENÍ ČECH ŘEZNU 

• R. 895 – česká knížata se podřídila v Řezně králi Arnulfovi , odtrhli se tak od Moravy 

 

2) Svatá Ludmila 
A) KNÍŽE VRATISLAV 
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• Nastoupil po Spytihněvovi, je nazýván u nás „velikým a slávou ctěným“ – zakladatel 

kostela sv. Jiří na pražském hradisku (v uherských kronikách líčen jako mocný vládce a 

vítěz nad Maďary) 

• Jeho manželka Drahomíra z kmene Stodoranů (větev Luticů, pozdějších odpůrců 

křesťanství) 

• Drahomíra byla křesťanka – měla 7 dětí (Václav, Boleslav, Spytihněv + čtyři dcery – známe 

jen Přibyslavu) 

 

B) KNĚŽNA LUDMILA JAKO VYCHOVATELKA 

• Václav se nar. Asi 907-908, pokřtěn asi slovanským knězem (žák Metodějův?). Slovanský 

kněz Pavel byl jeho prvním vychovatelem na dvoře jeho babičky Ludmily. Pak se učil ve 

škole v Budči při kostele sv. Petra (zde se učil latinu aj. řeči, jiné vzdělání). 

 

C) KONFLIKT S DRAHOMÍROU A UMUČENÍ SV. LUDMILY 

• Vratislav zemřel r. 921 – Drahomíra se snažila vychovávat Václava jinak. Václava (tehdy 

13. letého) povýšili na knížete a svěřili jeho i bratra Boleslava na výchovu Ludmile. Ludmila 

se zřekla poručnictví (aby Drahomíra neměla příčinu proti ní) a odešla do Tetína. 

Drahomíra poslala dva muže -  Tunnu a Gommona, kt. jí zardousili jejím vlastním závojem.  

 

D) ÚCTA SVATÉ LUDMILY 

• Drahomíra zřídila nad místem umučení přestavbou obytného stavení chrám sv. Michala 

(prý aby případné zázraky Ludmiliny byly připisovány tomuto světci). Václav brzy po 

nastoupení do vlády dal její ostatky převést do Prahy a uložil je v chrámě sv. Jiří. 

• První životopis - slovansky 

 

3) Svatý Václav 
A) NASTOUPENÍ SAMOSTATNÉ VLÁDY 

• Vládl od r. 924 (bylo mu 18 let) – matku poslal do ústraní (protože prý popuzovala 

k nepokojům a chtěla vládnout sama - po čase pro ni poslal, když zjistil, že to nebyla 

pravda) 

 

B) POMĚR ČECH K ŘÍŠI 

• Arnulf, vévoda bavorský vtrhl do Čech r. 922 – odklon Čech od Bavor a příklon 

k Jindřichovi I. (saskému vévodovi). To souvisí s odsunutím úcty sv. Emmeramovi (patrona 

bavorského) k sv. Vítovi (světci saskému). Jindřich knížeti Václavovi věnoval ostatky sv. 

Víta pro jeho nový monumentálně budovaný kostel.  

 

C) VLÁDA SV. VÁCLAVA 

• Chyběla vnitřní pevnost  

• Za prvních Přemyslovců: byla to patrně řada drobných knížectví, v nichž celkem 

samostatně vládli menší pohlaváři pod vrchní správou knížat českých. Teprve po delších 

zápasech s těmito knížaty, kt. představovala vždy nebezpečí, že poruší slib věrnosti a 

odtnou se od Přemyslovců, podařilo se nástupcům sv. Václava tyto staré rody vyhubit a 

správu jednotlivých krajů svěřit velmožům ze své družiny.  
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• Vykořenění pohanského smyšlení a pohanských přežitků – přeměna staré společnosti 

české v novou, křesťanskou. Zasloužil se o to různými výboji. Jen křesťanství mohlo tmelit 

tvořící se stát 

• Snažil se zmírnit otroctví 

• Svatovítovská katedrála – ukázkou karolinské stavby 

• Pražský knížecí palác – z toho se dochovalo jižní křídlo 

• Udržoval přátelský poměr k Řeznu a jeho biskupovi. Chtěl, aby se Praha stala biskupstvím 

– proto nechal svatořečit sv. Ludmilu a založil svatovítský chrám. Ale přední místo za něho 

měli slovanští kněží a ne němečtí. 

 

D) MUČEDNICKÁ SMRT 

• Vládl 8 let 

• Část velmožů jeho ušlechtilé činy nechápala, využila ctižádostivosti a vládychtivosti 

jeho bratra Boleslava k spiknutí (mělo to protikřesťanský ráz). 

• 28. 9. 929 (935) došlo k vraždě ve Staré Boleslavi. 

4) Svatováclavská úcta 
• Kanonizace sv. Václava a jeho úcta do konce středověku – ještě před zřízením biskupství 

pražského byla úcta Václavovi zobecněna. Později se stává národním patronem, 

symbolizuj českou státnost od 11. stol. Vzniká píseň svatováclavská. I v době husitské je 

úcta živá. 

 

3. OD ZŘÍŽENÍ PRAŽSKÉHO BISKUPSTVÍ DO ZÁNIKU SLOVANSKÉ 
LITURGIE 

1) Založení pražského biskupství 
• Předčasná smrt Václava a následný převrat zabránili původnímu záměru osamostatnit 

český stát. Zřízení biskupství nezáleželo jen na hlavě českého státu – ale i na papeži a 

císaři. Císař Ota I. pohlížel na slovanské krajiny východně od Labe jako na misijní oblast 

říše – chtěl zřídit v Magdeburku nové arcibiskupství, jemuž by byly podřízeny všechny 

národy, kt. by on a jeho nástupci obrátili na křesťanství. Papež v Magdeburku nakonec 

arcibiskupství založil, ale omezil jeho oblast jen na tehdy již podrobená slovanská území 

(chtěli sami řídit misii – ne dávat císařovi větší vliv). Za této situace se jednalo o založení 

pražského biskupství. Proto jednání bylo dlouhé a obtížné. 

 

A) JEDNÁNÍ KNÍŽETE BOLESLAVA I. S CÍSAŘEM OTOU I. A PAPEŽEM JANEM XIII. 

• Kníže Boleslav I. se vypravil do Říma (r. 967) dceru Mladu a ta přinesla odtud list, jímž 

papež Jan XII. dal k žádosti zásadní souhlas.  

• Nové biskupství nebude včleněno do metropole magdeburské (jak by si přál císař), ale 

nezůstane ani v metropoli salcburské (kam dosud jako součást diecéze řezenské Čechy 

náležely), aby nevzrostla moc vévodů bavorský (jejichž pomě k císařům z rodu saského byl 

napjatý. Nový diecéze byla umístěna do staré metropole mohučské.  

• Pražská diecéze obsahovala Čechy, Slezsko, Krakovsko a oblasti východně odtud k řekám 

Bugu a Styru. 



9 
 

 

B) SVATÝ VOLFRANG 

• Řezenský biskup Michal nebyl ochoten vyvázat Českou zemi ze své diecéze – teprve jeho 

smrtí 23. 9. 927 se cesta uvolnila. Jeho nástupce sv. Volfang byl ochoten Čechy vyvázat a 

dopřát jim svoje biskupství. 

 

C) UVEDENÍ PRAŽSKÉ FUNDACE V ŽIVOT. PRVNÍ BISKUP. 

• Teprve nyní mohlo být biskupství pražské zřízeno. Stvrzeno bylo nástupcem papeže 

Benediktem VI. A císařem Otou I. 29. 4. 1086. Ota I. zemřel 7. 5. 973 – ke stvrzení došlo 

krátce před tímto datem. 

• Za prvního biskupa ustanovil papež bývalého korveyského mnicha Dětmara, kt. si již déle 

zdržoval v Čechách a požíval důvěry Boleslava. Až v lednu 976  mohl jít Dětmar 

k mohučskému arcibiskupovi Willigisovi a přijmout od něho svěcení.  

 

D) BISKUPSTVÍ MORAVSKÉ. 

• Biskup Dětmar se nevrátil hned po konsekraci do své diecéze, když jeho metropolita 

Willigis vynesl 28. 4. 976 rozsudek ve sporu, kt. vypukl v aschaffenburském kláštere sv. 

Petra, působil při něm Dětmar spolu s biskupem špýrským, wormským a moravským jako 

jeho poradce.  

• Moravský biskup zřejmě nebyl biskupem misijním, ale o zbytek staré církevní organizace, 

kt. papež Jan IX. s pomocí arcibiskupa Jana a biskupů Benedikta a Daniela obnovil na 

Moravě po vyhnání slovanských kněží v letech 899-900. Maďaři jako všichni nomádi 

podnikali zprvu menší nájezdy do hornatých částí země. Soutěska u Napajedel dala se 

snadno hájit a archeologické nálezy svědčí, že se útočníkům nepodařilo zničit život 

v hornomoravském úvalu. Právě tak se jim pravděpodobně nepodařilo opanovat hradiště 

mařínské a proniknout na malou Hanou. Na tomto území se asi udrželo jedno 

z moravských biskupství, i když jeho správce neměl stálé sídlo, a není proto uveden podle 

sídla, jako ostatní biskupové, nýbrž podle země. 

• V 70-letech 10. st. měla tedy Morava vlastního biskupa s diecézí nezávislou na diecézi 

české. 

2) Svatý Vojtěch 
1) MLÁDÍ 

• Pochází z mocného rodu posledních nepřemyslovců ze severovýchodu. Jeho otec Slavník 

byl synem sestry knížete zlického a po otci pocházel z knížecího rodu charvátského, matka 

Střezislava byla snad Přemyslovna.  

• Nar. asi 956 – mládí prožil na Libici, pod vedením kněze Radly – pak byl poslán na slavnou 

školu v Magdeburce. Oblíbil si ho Adalbert, arcibiskup magdeburský (po něm dostal 

Vojtěch biřmovací jméno). 

• Do Čech se vrátil jako podjáhen (r. 981), za rok byl svědkem těžkého umírání biskupa 

Dětmara, kt. n a smrtelné posteli bědoval nad svou povolností a opatrností proti zlořádům 

mezi laiky a klérem. Roku 981 také zemřel jeho otec Slavník, vlády se ujal jeho bratr 

Soběbor.  
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• Roku 982 byl za biskupa svolen Vojtěch – Přemyslovci zřejmě počítali s tím, že Slavníkovec 

jako biskup celé země bude ve smyslu otonského názoru služebníkem Přemyslovců, kt. 

vznášeli nárok na bezprostřední panství celé zemi. Tato kalkulace byla mylná. 

 

2) PRVNÍ LÉTA VOJTĚCHA PRAŽSKÉHO EPISKOPÁTU 

• Ve Veroně (tam odešel pro investituru) se seznámil s mnoha významnými muži – např. 

toulským biskupem Gerardem a clunyským opatem Majolusem (velký kontrast mezi 

reformními snahami clunyjských a nábožensko-církevní skutečností v Čechách – kde bylo 

mnoho pohanství).  

• Vojtěch usiloval v Čechách o zavedení církevních předpisů, bojoval proti zlořádům – měl 

to problematické i díky polopohanské anarchii a nevyřešenému poměru mez Přemyslovci 

a Slavníkovci. 

 

3) ODCHOD Z VLASTI 

• Doma se situace zhoršila – neviděl prospěch ze své apoštolské práce a tak opustil diecézi a 

odešel do Říma žádat papeže, aby ho zprostil jeho úřadu. Papež Jan XIV. Jemu vyhověl, 

pražský stolec však neobsadil. 

• Pak vstoupil do benediktinského klášteru – pak vstoupil do latinského klášteru sv. Panny 

Marie, sv. Benedikta a sv. Alexia na římském Aventinu. Složil mnišský slib r. 990. 

• Jeho příklad následoval jeho bratr Radim. 

 

4) DRUHÝ PR AŽSKÝ EPISKOPÁT 

• Jeho idylický život v klášteře netrval ani 4 roky.  Zemřel míšeňský biskup Volkold, kt. 

pražskou diecézi spravoval. Kníže Boleslav II. byl nucen s Vojtěchem jednat o jeho návratu 

– vypravil r. 992 poselství v čele s libickým učitelem Vojtěchovým Radlem a mnichem 

Kristiánem, kt. jménem lidu slibovali, že napraví, v čem pobloudili a odčiní, v čem se 

provinili. 

• Vojtěch si určil podmínky, přijal záruky knížete a vrátil se domů. Doma chtěl postavit 

klášter, vybral si v Římě k tomu 12 mnichů – ty usadil v malém klášteru u Plzně, pak 

Břevnově (kde postavil klášter)  

• V Praze ho přivítali vřele. Kníže mu předal edikt, jímž mu bylo dáno dovolení rozlučovat 

manželství, kt. předtím byla uzavřena mezi příbuznými, stavět kostely a vybírat desátky 

(na problémech o manželstvích kněžstva a obchody s křesť. zajatci se ale nic nezměnilo).  

• Za jeho působení: výkon krevní msty v chrámovém azylu svatojiřském – biskup nad nimi 

vyhlásil církevní klatbu.  

• Nové rozpory mez Přemyslovci a Slavníkovci – Vojtěch raději odešel ze země. 

 

5) MUČEDNICKÁ SMRT 

• Vojtěch zamířil do Říma, cestou se zastavil na dvoře maďarském knížete Gejzy, vychovával 

tam jeho syna Štěpána a obracel lid na víru. V Římě od r. 995 se uchýlil do kláštera na hoře 

Aventinské, byl zástupce opata. V té době došlo k vyvraždění Slavníkovců. 

• Císař Ota II. přišel do Říma r. 996, tam ho Vojtěch přesvědčil, aby dělal misii na východním 

okraji říše v krajích slovanských – chtěl sám být misionářem. 
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• Byl ale přemluven papežem Řehořem V. a arcibiskupem Willigisem, aby se vrátil do Čech. 

Vojtěch si přál, kdyby nebyl v Čechách přijat, aby dostal kanonickou licenci na apoštolskou 

misi u sousedních národů. Do Prahy nespěchal – navštívil jako poutník někt. Francouzská 

posvátná místa. Pak se připojil k Otovi III. A vešel s ním do Mohuče. Poté se odebral do 

Polska, Hnězdna – odtud jednal s Čechy, ti ho přijmout nechtěli. Rozhodl se zůstat 

misionářem a obracet pohany k Bohu, nebo sám najít mučednickou smrt. 

• Vydal se mezi Prusy – zemřel jako mučedník 23.4.997 – jeho tělo vykoupil Boleslav Chabrý 

stejnou vahou zlata a pohřbil ho v mariánském chrámě hnězdenském. 

 

3) Svatovojtěšská úcta 
• Vojtěchova kanonizace – takřka hned po smrti uznáván za světce 

• Kníže Břetislav r. 1039 převezl jeho ostatky do Prahy 

 

4) Nástupci Vojtěchovi do sklonku 11. stol.  
 

A) BISKUPOVÉ PRVNÍ POL. 11. STOL. 

• Po Vojtěchovi se stal biskupem mnich Kristián (zemřel v Mohuči uprostřed konsekračních 

obřadů, raněn mrtvicí) 

• Pak biskupem korveyvský mnich Thiddag (998-1017) – založen benediktinský klášter na 

Ostrově u Davle. 

• Biskup Ekkehard (1017-1023) – byl mnichem z Niemburku, uměl dobře česky – upravil 

desátky (ale jen u kostelů) 

• Biskup Hizzo (1030-1067) – spíše dvořan než kněz, kt. se vetřel do přízně knížete Oldřicha 

(prý kuchařským uměním). Syn Oldřichův, kníže Břetislav nechal přivézt zpět ostatky 

Vojtěcha (vyloupením hnězdenského katedrály) – očekávali, že se Čechám vrátí 

požehnání. Dříve než byly ostatky vyzdviženy, vojsko se tři dny postilo a pak odpřisáhlo 

statuta pro definitivní odstranění pohanských zvyků (nespořádaná manželství, 

monogamie a nerozlučnost manželství, proti vraždám, nepracovat a neprodávat v neděli, 

zákaz pohřbívat v polích a lesích…). Kníže potom žádal o zřízení arcibiskupství, ale díky 

vykradení hnězdenské katedrály to papež neschválil, jako pokání mu uložil vystavět kostel 

(vystavěl kostel sv. Václava v Staré Boleslavi). 

• Biskup Šebíř – za českého panovníka Spytihněva II. (1055-1061), kt. měl ambice pro 

královskou korunu a žádal proto, aby byl Šebíř povýšen na metropolitního biskupa, kt. by 

ho mohl korunovat.  

 

B) OBNOVENÍ MORAVSKÉHO BISKUPSTVÍ (1063) 

• Po Spytihněvovi se ujal vlády Vratislav, kt. svému bratrovi Otovi dal olomoucký úděl, 

bratrovi Konrádovi dal úděl brněnský. Bratr Jaromír chtěl také svůj úděl, ač mu jeho otec 

udělil duchovenský stav – Vratislav mu zbytečně domlouval, tak ho dal posvětit za jáhna 

(ale nová hodnost nezměnila jeho myšlení) – on však v touze po rytířském stavu utekl do 

Polska. 

• Problém – moravská knížata byla podřízena pražskému; ale biskup měl moc po Čechách. 

Měl-li být tedy na biskupa povýšen Jaromír, bylo nutné zmírnit vliv biskupa. Kníže 
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přesvědčil biskupa Šebíře, aby pustil moravské území; do Olomouce dosadil za biskupa 

břevnovského mnicha Jana. Nejednalo se o založení nového biskupství, ale obnovení z r. 

976. 

 

C) BISKUP JAROMÍR (1068-1069) 

• Vratislav později nechtěl Jaromíra za biskupa – vyhlédl si někoho jiného a to probošta 

litoměřického Lance z rodu Sasů. Další dva bratři se však Jaromíra zastávali – tak Vratislav 

odpověděl nepřímo, poukázal na to, že volba biskupa bývá prováděna na valném 

shromáždění lidu – schylovalo se k válce s Polskem, proto za Náchodem brannou 

hotovost.  Vratislav svolal přední velmože, bratry duchovenstvo a šlechtu, kolem postavil 

bojovníky zastupující lid a předvedl jim Lance. Ale narazil na odpor, proto Jaromír byl 

dosazen na biskupský stolec.  

• Jaromír hned po nastoupení udělal pořádek v katedrálním kněžstvu – v čelo postavil 

Marka jako probošta. Jaromír však byl lehkovážný, výstřední. Jaromír nebyl spokojen se 

zmenšením své diecéze – rozpor s Vratislavem. Vratislav však jeho pravomocím ještě ubral 

– vymohl si u papeže pro vyšehradskou kolegiátní kapitulu privilegium, že kanovníci 

nespadali pod biskupa a mohli nosit mitru a jiné insignie.  

• Spor o diecéze – Vratislav žádal, aby byla do Prahy vypravena komise a rozhodla. Jaromír 

odjel na Moravu za biskupem Janem a tam ho potupil (týral na těle, zabral pro sebe jeho 

hrad). Papež tam vyslal delegáty – Jaromír se na soud ale nedostavil, odvolal se na 

mohučský. Legáti ho pro neposlušnost suspendovali – přišel o důchody a pražské 

biskupské statky spravoval zatím biskup Jan. Pobouřili tím kněží, kt. drželi s Jaromírem, 

zvláště když legáti žádali bezženství u kněží.  

• Jaromír potom úskoky získal u papeže biskupský stolec zpět. Vratislav opět žaloval, papež 

si nechal oba biskupy předvolat do Říma (1075) – ale spor se vlekl i po smrti Jana (1085). 

• Na synodě v Mohuči r. 1085 propůjčil Jindřich IV za věrnost českému knížeti Vratislavovi 

II. důstojenství českého krále a v zájmu Jaromírově rozhodl, že se moravské biskupství 

sjednocuje s pražským. Král ustanovil za moravského biskupa ale jednoho svého kaplana, 

když to uslyšel Jaromír, byl rozrušen a chtěl to jít ihned vyřešit – zemřel však cestou tam r. 

1090. Vratislav zemřel krátce po něm. 

 

D) JAROMÍROVI NÁSTUPCI 

• Po Jaromírovi se stal biskupem Kosmas (1091-1100). Za jeho působení se opat Božetěch r. 

1091 odvážil na královo přání vložit mu o svátcích korunu – Kosmas ho proto za trest 

nechal nést kříž s Ukřižovaným (v životní velikosti) do Říma.  

• V Čechách se objevil podvodný biskup Ruprecht 

• Po smrti Kosma r. 1098 ustanovil kníže Břetislav II. za biskupa kanovníka Heřmana (1099-

1122) – za jeho působení založen klášter v Třebíči, zřejmě i v Kladrubech, Vilémově, 

Postoloprtech a snad založena kapitula v Sadské. 

 

5) Církevní zřízení 
A) SYSTÉM VLASTNICKÝCH KOSTELŮ 
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• Doba románská – církevní právo dle germánské organizace (s právem kanonickým byl 

v naprostém rozporu). Systém: povrch náleží půdě, tj. že všechno, co se na pozemku 

postaví, náleží majiteli pozemku. 

• Kdo vystavěl na své půdě kostel, nabyl tím též jeho vlastnictví. Když sekularizacemi se 

dostaly do rukou laických i kostely římského původu, staly se také vlastnickými.  

• Pán (senior) mohl kostel nejen prodat, odkázat, ale i spravovat a získávat, co bylo kostelu 

darováno. Kostel byl druhem jmění.  

• Biskup měl provázet knížete jako vrchního pána – na národní shromáždění, válečné 

výpravy i zábavy lovecké.  

 

B) POSTAVENÍ BISKUPŮ 

• Český kníže založil biskupství a pražský kostel – hmotně je i zajistil.  

• Biskupské svěcení obecně – právo udílení svátostí, svěcení olejů, hřbitovů, kostelů, oltářů, 

bohoslužebných nádob, benedikci opatů a abatyší…Biskup mohl zakládat kostely, vydávat 

zákony, činit důležitá rozhodnutí, svolávat synody, zřizovat a spravovat farnosti. 

• V Čechách to bylo ale trochu jinak – kníže ustanovoval biskupy (teprve Přemysl Otakar I. 

dal olomoucké kapitule právo volit biskupa). Biskup mohl spravovat jen své vlastní 

biskupské statky. Po volbě přijímali biskupové od císaře investituru.  

 

C) KATEDRÁLNÍ A KOLEGIÁTNÍ KAPITULY 

• Při katedrálním kostele pražském a olomouckém byl sbor kleriků, skládající se z kněží, 

jáhnů, podjáhenů i kleriků nižších svěcení – označováni souhrnně „canonici“, přední místo 

mezi nimi zaujímal probošt, vedle něho byl arcikněz, arcijáhen a arcipodjáhen.  

 

D) FARNÍ ORGANIZACE 

• Křesťanství se v Čechách šířilo shora – nejstarší kostely budoval kníže (budovali je na 

knížecích hradech). 

• Ve 2. pol. 11.stol – vznikaly malé kostely vesnické (soukromé) 

 

E) KLÁŠTERY 

• Knížecí dcera Mlada kol. r. 970 založila klášter sv. Jiří na Hradčanech (papežem byla 

ustanovena abatyší) 

• Vojtěch založil břevnovský klášter r. 993 

• S výjimkou sázavského kláštera, byly všechny kláštery benediktinské (do konce 11. stol.) 

založeny Přemyslovci 

• Ke konci 12. st. se staly kláštery největšími feudálními vrchnostmi (velké majetky) 

 

6) Svatý Prokop a jeho klášter na Sázavě 
A) KONTINUITA SLOVANSKÉ BOHOSLUŽBY V ČECHÁCH OD DOBY VÁCLAVA DO ZALOŽENÍ 

SÁZAVSKÉHO KLÁŠTERA. 

• R. 1032 založil poustevník Prokop klášter na Sázavě – středisko slovanské liturgie.  

• V 10 století se napsalo mnoho staroslověnských literárních památek 

 

 



14 
 

B) SVATÝ PROKOP 

• Prokop se seznámil se staroslověnštinou asi u slovanských kněží ve svém rodném kraji – 

později snad působil jako světský kněz. Čeští kněží tehdy byli ženatí (i Kosmas) – tak i 

Prokop, měl syna Jirmana, kt. se stal později mnichem v sázavském klášteře (teprve v r. 

1143 píše Mnich sázavský, že papežský legát odloučil kněze od jejich manželek).  

• Prokop odešel žít jako mnich – nejprve v klášteru, později se odebral do lesní samoty – 

celly (buňky). Zakotvil později v jeskyni vzdálené dvě míle od hradu Kouřimě na břehu 

středního toku Sázavy.  

• Zde i pracoval – „Prokop oráč“ 

• Vedl mnišskou osadu, kt. byla nedaleko jeho jeskyně. Z ní r. 1032 byl založen klášter. Kníže 

Břetislav Prokopovu fundaci potvrdil, snad i rozmnožil a Prokopa pohnul, aby se stal 

opatem. 

• Sázavský klášter se řídil řeholí sv. Benedikta – opatství, doživotní pobyt v klášteře. 

 

C) ŽIVOT SÁZAVSKÝCH MNICŮ DO ZÁKAZU SLOVANSKÉ LITURGIE 

• Dva roky po Prokopovi (1053) zemřel i kníže Břetislav, jeho nástupce Spytihněv II. dělal 

sázavskému klášteru problémy – mniši museli klášter opustit a usadili se tam latinští. Po 

Spytihněvově smrti vládl Vratislav (1061-1092), kt. tam znovu usadil staroslovanské 

mnichy.  

• Kulturní rozkvět – Sázava zprostředkovala výměnu kulturních hodnot se zeměmi 

sousedními – hl. Kyjevskou Rusí. 

• R. 1096 museli mniši opět odejít do vyhnanství, už navždy. Vratislav II. se snažil u papeže 

dostat svolení ke slovanské liturgii – neuspěl.  

 

D) KANONIZACE SV. PROKOPA 

• K Prokopovi se hlásili sázavští mniši od začátku 

• Kanonizace Prokopa r. 1203 

 

7) Poměry nábožensko-mravní a kulturní 
A) SPOLEČENSKÁ STRUKTURA 

• Kníže – rozhodoval o válce a míru, svolával mužstvo do zbraně, vymáhal poslušnost mocí, 

nejvyšším soudcem v zemi, vymáhal práce a roboty, ukládal daně. K výkonu moci měl svoji 

družinu, úředníky, zřízence, správce, vojenská družina. 

• Družiníci a dvořané měli možnost se povznést – dostávali dobyté hrady, výsluhy apod.  

• Obyvatelstvo (nešlechtické) – rozdílné společenské postavení: dědici (pracovali na svém), 

otroci (hl. zajatí ve válce), hosté (usazení svobodní na cizí půdě) 

 

B) POMĚRY NÁBOŽENSKO-MRAVNÍ 

• Bujela pověra 

• Divoká bojovnost a surová loupeživost, pohlavní neukázněnost aj. hříchy 

 

C) ŠKOLSTVÍ 

• Při katedrálách a klášterech  - základem bylo umění číst a psát, znalost církevního zpěvu a 

gramatiky k porozumění Písmu a rétoriky pro kázání.  
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• Při katedrále pražské a olomoucké 

 

D) UMĚNÍ 

• Hl. chrámy  - rotunda svatovítská, venkovské rotundy (př. sv. Jiří na Řípu postavenou 

knížetem Soběslavem) 

 

4. NÁBOŽENSKOCÍRKEVNÍ POMĚY VE STOLETÍ DVANÁCTÉM 

1) Hierarchie 
• Pokus Přemysla Otakara I. o povýšení Prahy na metropoli r. 1204 – Inocenc III. mu 

nevyhověl kvůli vztahům s němci 

2) Emancipační snahy církve o zdokonalení církevní organizace 
• Clunyská reforma 10. st – majetek církvi darované se nesmí dostat do ruky někoho jiného 

(proti moci laiků v církvi) = vzrostl církevní majetek.  

• Vzrostla moc kněží a arcijáhnů 

3) Nábožensko-mravní život diecézního lidu a kléru 
• Klérus – odloučení od manželek, požadavek celibátu 

• Lid – vřelejší vztah ke křesťanství, už to pro ně nebyla víra cizí, panská 

• Česká účast na výpravách křížových 

4) Staré a nové řehole 
• Opožděná reforma benediktinská -  přiliv reformovaných německých mnichů 

• Cisterciáci – pojmenováni dle kláštera Citeaux poblíž Dijonu, byli vlastně benediktini, 

s přísnou řeholí (tvrdá askeze, oděv z nebarvené šedé vlny, práce) 

• Premonstráti – nová forma benediktinů, zakladatel byl Norbert, syn německého hraběte 

z Xanten 

• Johanité – rytířský řád se zde zakotvil díky králi Vladislavu (r. 1159) 

5) Literatura a umění 
• Latinské písemnictví 

• Umění – stavitelství (baziliky) 

ČÁST DRUHÁ: Rozmach církve v v českých zemích ve století 13. a 14. 

1. EMANCIPACE CÍRKVE A JEJÍ VZESTUP DO KONCE 13. STOLETÍ 

1) Boj o osvobození církve z područí laiků 
• Konkordát wormský – jak se obsazují vyšší a nižší církevní úřady. V českých zemích ale vše 

při starém.  

• Přemysl Otakar I. r. 1207 přiznal olomoucké kapitule právo svobodně volit biskupa. 

• Biskup Ondřej (1214-1224) vznesl požadavek desátku na šlechtu a krále Přemysla 

Otakara I. – papež mu radil vynutit si to církevními tresty – tak z Říma Ondřej vznesl na 
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diecézi interdikt. Papež se měl stát prostředníkem mezi biskupem a králem – byl to 

dlouholetý boj. Církev nakonec zvítězila 

2) Hierarchie 13. st. a soudobí čeští panovníci 
• O svatovojtěšský biskupský stolec se začala zajímat vysoká šlechta – dosazovala tam své 

příslušníky.  

• Přemysl Otakar II. (1253-1278) – chtěl se stát císařem, čímž se dostal do konfliktu (padl 

v bitvě 1278) – nastaly za doby Braniborů zlé časy 

• Václav II. (1278-1305)  zakládal klášter cisterciácký 

3) Církevní zřízení 
• Venkovští děkanové – spojka mezi arcijáheny a venkovskými faráři 

• Synody – od pol 13. st.  

• Biskupský oficiál – zástupce biskupa pro soudní záležitosti 

4) České země a papežská kurie 
• Pravidelné návštěvy v Římě za účelem podání zprávy z diecéze od pol 14. st.  

• Od r. 1229 platili čeští duchovní do Říma pravidelný desátek 

5) Poměry vnitřní 
• Poměry venkovského lidu se zlepšovaly. Vzmohla se královská města – měšťané bohatli. 

Patriciové – stáli v čele bohatých rodů. Hornické oblasti. Mincovnictví. Šlechta: páni, 

vladykové, rytíři a panoši 

• Projevy zbožnosti: do 13. st. se podávalo podobojí, zpověď min. 1x ročně, sklon k mystice 

(viz žebravé řády) 

• Kněžský stav byl přitažlivý – svádělo k zanedbávání povinností, hýření, přestupky 

• Hereze: valdenští za Přemysla Otakara II., bekyně (sdružení panen a vdov v mnišském 

ústraní), begardi (mužský protějšek bekyní), „bratři a sestry svobodného ducha“, flagelanti 

(mrskání prý nahrazuje svátosti a smývá hříchy; 2x denně se bičovali veřejně) 

6) Vzrůst dosavadních řeholí 
• Benediktýni 

• Cisterciáci 

• Premonstráti 

• Cyriaci (bratři kajícího červeného srdce) 

• Rytířské řády – johanité, templáři, němečtí rytíři 

7) Nové řehole, řády žebravé 
• Minorité – menší bratři sv. Františka z Asissi 

• Křížovníci s červenou hvězdou – založila je sv. Anežka 

• Dominikáni 

• Augustiánští cerité 

• Magdalenitky – kajícnice sv. Máří Magdaleny 
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8) Věda a umění 
• Školství záležitostí církve, král Václav III. chtěl zřídit v Praze univerzitu (české panstvo to 

zmařilo). Kapitula svatovítská – velký význam i pro cizince. Kapitula vyšehradská – také 

významná. 

• Stálý sbor  zpěváků  u sv. Víta (dal postavit nové varhany) 

• Umění – gotika, stavitelství 

 

 

2. CÍRKEVNÍ POMĚRY V ČES. ZEMÍCH V PŘECHODNÉM OBDOVÍ OD 
VYMŘENÍ PŘEMYSLOVCŮ DO NASTOUPENÍ KARLA IV. 

1) Zmatky po vymření Přemyslovců a nastoupení dynastie Lucemburské 
• Vymření Přemyslovců = pokles vážnosti a moci státu. Rudolf I. Habsburský – vládl jen rok. 

Jindřich Korutanský (zvolili si ho Čechové za krále)  - slabý panovník.  

• Jan Lucemburský (1310-1346) – první léta bouřlivá. Vzal si Elišku (dceru Václava II., 

poslední Přemyslovnu). Král nejevil o české věci zájem, byl hlavně v cizině. Připojila se 

některá knížectví slezská 

• Proniká kultura německá 

2) Biskup Jan IV. z Dražic (1301-1343) 
• Biskup Jan z rodu pánů z Dražic – rod církevních hodnostářů.  

• Prosazoval hmotnou i duchovní nezávislost církve (papež Bonifác VII. Bullou prohlašoval, 

že moc světská má být podřízena moci církevní). Jan se stal nejsebevědomějším biskupem 

(i kapitula se ho bála).  

• Janův nacionalismus: prosazoval české duchovenstvo 

• Vzrůst kacířství: svolal synodu r. 1301 proti valdenským; zřídil vlastní inkviziční soud 

(odsoudil 14 osob a odevzdal je světské moci) 

 

3) Biskup Jan IV. z Dražic – spor s žebravými mnichy 
• Napětí mezi farním klérem a žebravými řády rostlo – řeholníci z klášterů snažili se udržet 

přízeň měšťanstva. Žebravé řády byl v 13.st papežům cennými bojovníky ve sporu 

s císařem Fridrichem II. papežové stáli na jejich straně.  

• Spor Jana IV. s žebravými mnichy – papež Jan XXII. zbavil za to biskupa Jana správy pražské 

diecéze.  

• Biskupovy spory s žebravými mnichy – r. 1331 dal zatknout dva minoritské kazatele, kt. 

v kázání proti němu bouřili (měšťané si vymohli jejich propuštění.  

• Založení kláštera kanovníků sv. Augustina v Roudnici – biskup založil klášter, aby 

propagoval klášter proti žebravým mnichům. 

4) Poměry na Moravě 
• Biskupové – nepříliš významní. 

• Kroměřížská synoda z r. 1318 – zachování celibátu, rezidence, zapověděl 

mnohoobročnictví, nařídil kněžím, aby vedli farníky k přijímání svátostí aspoň o hl. 
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svátcích, zakázal vymáhat poplatky za křest, pohřeb a zaopatřování nemocných, pod 

pokutou zakazoval navštěvovat krčmy a hrát v kostky a karty. 

5) Potírání kacířství – papežská inkvizice 
• Papež Jan XXII. r. 1318 inkviziční tribunál, inkvizitory jmenoval dominikána Koldu z Koldic 

pro Čechy a plzeňského minoritu Hartmana pro Moravu.  

• R. 1335 jmenoval papež Benedikt XII. dva nové inkvizitory – dominikána Havla z Kosořic a 

minoritu Petra z Načeradce – inkvizice větš. v Hradci Kr., předvedení kacíři byli většinou 

sedláci a řemeslnící (většinou valdenští). R. 1337 pokračovala inkvizice v dominikánském 

klášteře v Praze 

6) Literatura a umění 
• Mystická zbožnost – pasionále 

• Počátky dramatu (velikonoční sekvence) 

• Česká rýmovaný Dalimilova kronika – boj proti německé řeči 

• Stavby - chrámy 

 

3. DOVRŠENÍ CÍRKEVNÍ ORGANIZACE A ROZKVĚT NÁBOŽEN. ŽIVOTA 
V DOBĚ KARLOVSKÉ 

1) Karel IV. (1346-1378) 
• Vzdělaný, inteligentní, zbožný, mravní, prozíravý politik 

• Byl císařem – hlavou svaté říše římské – dobré styky s papežem Klementem VI. 

• Povýšil pražské biskupství na arcibiskupství. 

• Podporoval českou literaturu 

2) Dovršení církevní organizace českých zemí 
• Zřízení samostatné české církevní provincie – církevní osamostatnění na říši 

• Pražský arcibiskup se stal papežským legátem pro diecézi míšeňskou, bamberskou a 

řezenskou -  za papeže Urbana V. Karel tak získal velký majetek. 

3) Péče Karlova o církev 
• Svatovítská katedrála – novostavba (Matyáš z Arrasu, Petr Parléř). 

• Jiné stavby – královská kaple Všech svatých, devět kostel + šest klášterů v Novém Městě 

• Kostely naplnil ostatky svatých z celého světa 

• Zbudoval Karlštejn 

4) Univerzita 
• R. 1348 založil univerzitu (Klement VI. k tomu svolil o rok dříve). Učitelé zpočátku cizinci 

(hl. Němci) – latinistka, učili se zde i cizinci. 

• Bohoslovecká fakulta – od papeže to byl zvláštní projev přízně, že povolil teologické 

vzdělávání. Učili zde řeholní lektoři. Teprve zřízení univerzitních kolejí se zajistil plný 

provoz (Colegium Carolinum) – pro dvanáct profesorů. Předpokladem teologického studia 

bylo absolvování fakulty artistické. Studium teologie trvalo 12 let (6 let přednášky o 

Písmu a Lombardových Sentencí, 2 roky je vykládal) – zakončení dle dobrého zdání 

profesora (ne zkouškou) 
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5) Kalovy snahy osvětové 
• Císařská kancelář – Jan ze Středy, biskup litoměřický a olomoucký stál v čele kanceláře – 

důraz na humanismus, latinský sloh, sbírání rukopisů, knižní malířství českého, překládal 

latinské spisy do němčiny. 

• České písemnictví – spisovný jazyk český 

• Odstranění „Božích soudů“ – ordálií z českého soudnictví (zkouška vodou nebo ohněm 

prováděná pod dozorem duchovenstva dokazovala vinu či nevinnu sporných stran). 

Souboje jako soudní důkaz odstraněny ale nebyly, ale bylo stanoveno, že k nim nesmí být 

nikdo nucen s výjimkou nařčení z velezrady, obvinění z násilí na ženě spáchaného na 

královském dvoře a též nařčení z odcizení královských statků. Zakázány ale surové tresty 

jako vylupování očí, uřezávání nosu, utínání ruky a nohy (tu se uplatnil vliv Arnošta 

z Pardubic). 

 

6) Arcibiskup Arnošt z Pardubic  - jeho osobnost 
• Arcibiskupem se stal jako mladý muž, pocházel z rodu z Pardubic (erbu půlkoně). Studoval 

v klášteře broumovském, pak v Praze. Poté šel do Itálie na univerzitu v Bologni a Padově – 

byl tam 14 let. Zde získal znalost kanonického práv, lásku ke knihám a ušlechtilé 

vystupování, „moderní zbožnost“ (devotio moderna – praktická mystika).  

• Jako mladý se stal děkanem svatovítské kapituly, pak se stal nástupcem biskupa Jana IV. 

z Dražic – byl podán protest proti němu, papež vyhověl, ale díky císaři Karlovi zase 

ustoupil a nakonec se stal arcibiskupem. 

7) Arcibiskup Arnošt z Pardubic – světské záležitosti 
• Diplomatická činnost – doprovázel panovníka při politických jednáních; při vyslání do 

Avignonu r. 1346 se vrátil s poselstvím, že Karel byl zvolen za krále římského a tak upravil 

Karlovi cestu ke koruně římské. Karla korunoval na českého krále 1347, korunoval i jeho 

choť Blanku z Vailos. 

• Univerzita – staral se o vhodné profesory a jejich hmotné zabezpečení 

• Literatura a umění – pořízen český překlad Pasionálu s životopisy českých národních 

světců; pořídil české skladby mariánský 

• Hospodářské otázky – rozmnožil arcibiskupské statky, zvelebil biskupská města (Český 

Brod, Horšovský Týn a Roudnici), dal opravit poškozené hrady, zaváděl rybníkářství a 

ovocnářství. Obdarovával žebráky, pečoval o chudinu, zřídil špitály, ujímal se chudých 

děvčat – dával jim věno. 

8) Arcibiskup Arnošt z Pardubic – Pražská diecéze v jeho době 
• Pražská arcidiecéze – asi jako dnešní Čechy; dělila se na 10 arcijáhenství (dále na 

děkanáty, plebánie) 

• Správa arcidiecéze – měl svůj dvůr a dvořanstvo jako knížata. 

• Metropolitní kapitula a kapituly kolegiátní – v čele probošt (významná po svatovítské byla 

kapitula vyšehradská) 

9) Arcibiskup Arnošt z Pardubic – péče o nápravu mravů duchovenstva 
• Svoboda církve – nezávislost církve na laické moci a velký majetek přinesli zlořády. Proti 

zlořádům vystupoval jak Arnošt, tak i Karel IV. 
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10) Arcibiskup Arnošt z Pardubic – péče o nápravu mravů laiků 
• Růst blahobytu znamenal úpadek mravů. 

• Konrád Waldhauser – měl pracovat jako jiní vybraní kazatelé na zlepšení mravů v Praze, 

byl r. 1363 pozván Karlem IV. Kázal hl. německému měšťanstvu – účinek byl velký (pražské 

měštky odkládali bohatá roucha, lichváři vraceli nedovolený úrok…) Kritizoval i zlořády 

žebravých řádů – byl od nich žalován z kacířství, ale zemřel, než proces skončil. 

• Jan Milíč z Kroměříže – původně humanistický úředník, dal se vysvětit, aby mohl plnit 

kněžské povinnosti a stal se kazatelem. Kázal česky v Praze na Malé Straně – zpočátku 

malé úspěchy. Žil v úplné chudobě – účinek jeho slov to zvýšilo. R. 1372 valný počet 

pražských nevěstek se vlivem jeho kázání zřekl nemravného života – Milíč pro ně zřídil 

ústav, kde byly vedeny k modlitbě a práci a byly připravovány k návrtu do řádného života 

(ústav byl nazván „Jeruzalém“). Milíč také kázal laikům, aby přijímali vícekrát než 1x do 

roka a některým se to jevilo jako novota – žalovali ho u papeže. U papeže se obhájil. 

Vytýkali mu ale i jiné věci – musel do Avignonu (pro hlásání úplné chudoby kněžím, 

zavrhoval studium svobodných umění a dosuzoval každý obchod) – zemřel tam před 

skončením procesu (1374). 

• Inkvizice – Arnošt dbal na činnost inkvizitorů 

11) Arnoštovi kolegové v biskupském úřadě 
• Jan Očko z Vlašimě byl biskup Olomoucký, jeho nástupcem byl pak Jan ze Středy 

• Biskupové litomyšlští – Jan I., Jan II. ze Středy, Albert ze Šternberka, Petr Jelito 

12) Kláštery 
• Velký rozkvět v době lucemburských 

• Devotio moderna 

• Augustiánští kanovníci – výzkum vědecký a pěstování umění 

• Kartuziáni – založil Jan Lucemburský; pěstovali vnitřní modlitbu a studium 

• Cisterciáci 

• Augustiánští cerité 

• Dominikáni – inkvizitoři, vědecký a literární rozkvět 

• Benediktýni – vizitační právo nad ostatními konal opat v Břevnově; měli i ženské kláštery 

• Karmelitáni  

• Serviti založil Karel IV 

• Celestini – reformovaní benediktini, věnovali se hl. vědecké práci 

 

4. CÍRKEVNÍ POMĚRY V POSLEDNÍ ČTVRTI 14. STOLETÍ 

1) Václav IV. (1378-1419) 
• Karlův syn, ujal se vlády v 18. roce (král český a německý) 

• Jeho rádci – nepříliš nakloněni církvi, brali duchovenstvu statky, porušování církevního 

práva 

• Nebyl u nás oblíben, arcibiskup Jan z Jenštejna vyhlásil boj za svobodu církve – nejvíce 

tímto bojem pak utrpěl český stát 
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2) Arcibiskup Jan z Jenštejna – život před příchodem do Prahy 
• Nar. 1347, z rodu pánů ve Vlašimě – učil se u Jana ze Středy, studoval artistické umění na 

Karlově univerzitě, pak v Bologni, Padově, Montpellieru a Paříži (kde naslouchal 

přednáškám krajana M. Vojtěcha Raňkova z Ježova) 

• Stal se biskupem v Mišni – od r. 1375 

3) Arcibiskup Jan z Jenštejna – snahy o obnovení církevní jednoty 
• Ustanoven arcibiskupem r. 1379, přešel do Prahy. Přijal asketický způsob života – trýznil 

své dělo jako světci, bičoval se trnitými pruty, spal ve studené místnosti… rozdával 

almužny. 

• Potlačování rozkolu – papežský rozkol se snažil odstranit – byl přesvědčen o platnosti 

volby Urbana VI. a proto se za něho postavil. Nakonec dospěl k přesvědčení, že to může 

vyřešit jen nadpřirozený zásah – sliboval si toho hodně od přímluvy Matky Boží, zavedl 

proto r. 1386 svátek jejího navštívení.  

4) Arcibiskup Jan z Jenštejna – správa diecéze 
• Péče o kázeň kléru – dobrá organizace, důraz na autoritu 

• Kult mariánský a eucharistický – nařídil slavit svátek sv. Marie Sněžné, eucharistie byla pro 

něho chlebem života 

5) Arcibiskup Jan z Jenštejna – konflikt s mocí světskou 
• Hájení církevních synod – nekladl důraz na hmotné statky, stavěl se proti úchvatům ze 

strany šlechticů, aby nedošlo k znevážení církve. Setkal se s odporem Václavových 

oblíbenců… kritizoval jejich zneužívání moci a potlačování moci církevní. Domáhal se proti 

Václavovi u papeže, ale bylo to složité. 

• Nakonec se oddal životu asketickému, za arcibiskupa posvětil svého synovce Olbrama ze 

Škvorce (1396-1402) 

6) Svatý Jan Nepomucký 
• Otec byl rychtářem v Pomuku (nynější Nepomuk) – Jan byl klerikem, písařem v kanceláři 

Jenštejnova předchůdce (Očka z Vlašimě). Pak se stal farářem u sv. Havla na Starém 

Městě, pak studoval práva v Padově. Po návratu se stal kanovníkem vyšehradským a 

arcijáhenem žateckým, pak jej arcibiskup Jan z Jenštejna ustanovil svým generálním 

vikářem. 

• Mučednická smrt – zachování zpovědního tajemství královny Žofie 

7) Poměry na Moravě 
• Hospodářský úpadek olomouckého biskupství – šlechta plenila církevní majetek a biskup 

byl v tísni, musel rozprodat majetek. Biskup se musel odvolat u papeže – tak byl markrabě 

Prokop a jeho pomocníci exkomunikování. Potom nastalo přechodné uklidnění, až po 

Prokopově smrti (1405) se to uklidnilo úplně.  

• Náboženské poměry se odrazily na kázni kléru a náboženském životě. 

8) Reformní úsilí v Čechách 
• Úpadkové jevy – zasahování papežské stolice do obsazování církevních beneficií hl. za 

papeže Bonifáce IX. (1389-1404) – vyvolávalo to velké spory. Rozmohlo se papežské 

vybírání desátků z duchovenských důchodů. 



22 
 

• Vojtěch Raňkův z Ježova (zemřel r. 1388) – učil v Paříži i Oxfordu, hlásil se k Milíčovi 

• Matěj z Janova  - mistr pařížský, žák Milíče, kritika praxe (uctívání svatých, ostatků…) 

• Tomáš Štítný ze Štítného – žák Milíče, překládal latinská díla, psal vlastní díl (např. Řeči 

besední pro své děti), středem duchovního života je pro něho eucharistie. 

• Jihočeský okruh – Štítenský patřil k jihočeskému okruhu vzdělanostními i opravnému, 

jehož prostředí vytvořil klášter augustiniánských kanovníků v Třeboni i kláštery minoritů a 

klarisek v Českém Krumlově. Další kromě Štítného: Jindřich z Rožmberka, M. Vojtěch 

Raňkův z Ježova… 

• Jiní reformní spisovatelé a kazatelé z řad diecézního kléru – Jan ze Stříbra, Martin 

• Univerzitní mistři – menší význam pro širší vrstvy 

9) Literatura a umění 
• Literatura - Volání po nápravě 

• Církevní zpěv – latinský chorál, lidové písně povoleny jen čtyři (Hospodine, pomiluj ny; 

Svatý Václave; Buoh všemohúcí; Jezu Kriste, ščedrý kněže) 

• Monumentální plastika – sochaři 

• Malířství – miniaturní, iluminované knihy 

ČÁST TŘETÍ: Hus a husitství 

1. M. JAN HUS A HUSITSKÁ REVOLUCE 

1) Život M. Jana Husa 
A) OPRAVNÉ HNUTÍ Z POČ. 15. ST. 

• Milíčovo působení ovlivnilo 14. stol. 

• Mladší generace na univerzitě přijímala i nové vlivy – italský spiritualismus (u Milíče 

z Janova), německý mysticismus Seusův a Taulerův (u Janova a Štítného), ockhamismus  

(u Vojtěcha z Raňkova) = snaha o reformu mravů duchovenstva a laiků, nemělo to však 

významnější ohlas. 

• Splynutí obou proudů: lidového, podníceného J. Milíčem, jehož ohniskem byla od konce 

století kaple betlémská, založená královským dvořanem Janem z Mühlheimu a 

staroměstským kramářem Křížem, a učeného, představovaného mladším českým 

pokolením na univerzitě, kt. se orientovalo revolučně novotářskou pečeť. Byli to většinou 

stoupenci filozofického realismu, kt. získával půdu proti nominalismu. Nominalismus 

vyšel noetiky aristotelské a otřásl někt. teologicko-právními názory (např. primátem 

papežským). Nový realismus, navázal na kritické výtěžky nominalismu, podmíněné 

platonismem, rozvedl kritiku zlořádu církve i církve samé – zástupcem směru je John 

Wiclif. 

• Wiklifova nauka o predestinaci (pravými údy církve jsou jen ti, kt. jsou k tomu předurčeni 

ke spasení) – ovlivnila dogmatiku a zřízení církve i lidskou společnost. Jako kněz i papež ve 

stavu smrtelného hříchu nemůže být pravým křesťanem, jeho úkony nemají cenu a jeho 

rozkazy se nemají poslouchat. Světský pán ve stavu smrtelného hříchu není pánem 

řádným. 
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• Matěj z Janova také učil, že členy pravé církve mohou být jen skuteční následovníci kříže 

Kristova, ale ovlivněn spiritualisty nemohl v mezích svého horlení dospět k myšlenkám 

Wiklifovým. V Písmu také jako on viděl lék proti zlořádům. 

• Wiklif dovozuje, že jedinou spolehlivou autoritou ve věcech víry a mravů je Písmo, a vše 

co z víry a kultu nelze doložit Písmem, jsou lidské nálezky – odtud pak jeho zamítání někt. 

svátostí, zpovědi, exkomunikace apod. Wiklif potírá pravomoc a světské panování církve, 

žádá, aby moc veřejná trestala duchovné nehodně žijící.  

• Wiklifova remanenční nauka o svátosti oltářní: kněz nemůže dát ze své moci rozhřešení 

hříchů. 

• Oproti českému hnutí je Wiklifovo trochu jiné, avšak ovlivnil svým učením mladou 

generaci. 

 

B) HUSOVA AKADEMICKÁ DRÁHA A ČINNOST DO R. 1408 

• Nar. kol. r. 1370 v Husinci (nejisté kterém). Pochází z chudé rodiny, studuje na pražské 

univerzitě, chtěl být knězem. Učitelem mu byl Stanislav ze Znojma, Štěpán z Kolína, , Petr 

ze Znojma, Štěpán z Pálče, ovlivnilo ho učení J. Wiklifa. Noetickým východiskem 

Wyclifovým je krajní realismus – připisuje pojmům obecným, univerzáliím, realitu a 

reálnou existenci ve věcech samých (jako protipól Ockhamovy školy – jejímž znakem byl 

kriticismus a skepticismus, kt. připravoval rozchod teologie a filozofie). Na univerzitě měl 

význam také tomismus (hl. u dominikánů). 

• R. 1400 byl Hus vysvěcen na kněze. R 1402 počal kázat v kapli betlémské, středisku 

nadšenců národně cítících a horujících pro náboženské a církevní opravy (zde kázali i Jan 

Protiva, Jan Štekna a Štěpán z Kolína). Zároveň se zde seznamuje s učením anglického 

novotáře. Tehdy zavrhla pražská univerzita (většinou nominalistická) články Wyclifovy, 

obavájajíc se důsledků výstředního realismu nové nauky, ale čeští mistři, majíce na mysli 

hl. filozofické zásady Wiclifovy, nesouhlasili s prostým zavržením jeho učení (1403). Někt. 

z nich jako Stanislav ze Znojma a Štěpán z Pálče, postavili se za Wiclifa a s nimi i Hus. Hus 

ve svých kázáních jmenuje Wiklifa jako „doktora evangelického“, nehlásal však všechny 

jeho názory (např. nehlásal remanenční nauku o eucharistii – i když ji ale neodmítl). 

• Wiklifovi odpůrci (hl. nominalisté a odpůrci reforem) Husa začali ztotožňovat s Wiklifem – 

zaostřili svou pozornost na remanenční nauku.  

• Na zákrok německých mistrů dostal pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hasenburka (1402-

1411) pokyn od kurie, aby vyplenil kacířství wiklifské – Stanislav ze Znojma odvolal svůj 

traktát o remanenčním učení (1405). To přineslo krizi mezi české mistry, zanedlouho 

vystupuje Hus do čela reformních snah.  

• Hus přednášel jako bakalář sv. Písma na teologické fakultě a podlého od té doby stále více 

dialektice Wyclifově. Píše spis „De ecclesia“  

 

C) HUS V ČELE REFORMNÍ SNAHY A V ODBOJI PROTI ARCIBISKUPOVI 

• Strana opravná se těšila přízně pražského arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Hasenburka, 

preláta sice málo vzdělaného, ale upřímně nakloněného reformám. Zbyněk zval často 

Husa za synodálního kazatele, netajil se souhlasem s jeho řečmi, tepajícími svatokupectví, 

mnohoobročnictví a nevázaný život kléru. Na straně reformní však chyběla ukázněnost – 

dynamismus hnutí byl příliš silný – toho využívali Husovi odpůrci a rozvedli ho 

s arcibiskupem.  
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• Když byl na univerzitě obnoven spor o Wyclifovy spisy, mezi Husovými stoupenci se ozvaly 

hlasy na podporu Wyclifova remanenční nauky. To zvýšilo napětí – arcibiskup proti šíření 

wyclifismu v Čechách zakročil – učinil nátlak na univerzitu, aby wiclifismus zavrhli. Český 

univerzitní národ r. 1408 vydal prohlášení – zavrhl vyňaté věty Wyclifovy, ale připojil 

dodatek „pokud podle smyslu jsou heretické, bludné, pohoršlivé“ – čímž dal najevo, že 

Wiclifovo učení, jestliže je viděno správně v souvislosti, není heretické. Vztahy na 

univerzitě se přiostřovaly. I král Václav byl znepokojen pověstmi obíhajícími v cizině o 

českém kacířství. Aby ho uklidnil, arcibiskup prohlásil na mimořádné synodě veřejně, že 

v české provincii bludů Wyclifových není, ale sám o tom přesvědčen nebyl. 

• Od r. 1408 je Hus ve stálých sporech s církevní vrchností a obviňování z wyclifismu 

směřuje se proti němu. Starší mistři ustupují do pozadí, kolem Husa se seskupuje mladší 

univerzitní generace – Jakoubek ze Stříbra a Jeroným Pražský.  

• V červnu r. 1408 se rozhodli kardinálové římské a avignonské obedience, že odstraní 

schisma společnou volbou nového papeže na koncilu v Pise, Václav to uvítal, proto, že 

římská kurie uznáním vzdorokrále Ruprechta Falckého v říši se postavila proti jeho 

zájmům a mohl by tak získat politický náskok. Bylo třeba, aby se novému papeži podřídila 

bez výjimky celá říše česká. Arcibiskup, kt. přijal úřad z rukou papeže římského, zdráhal se 

králi vyhovět, i většina univerzitních mistrů se postavila proti královu požadavku. Český 

univerzitní národ, skupina českých wyclifistů, jež tento národ ovládala, souhlasila 

s králem. To vedlo ke sblížení s králem. Odpor německých mistrů zlomil Václav 18. 1. 1409 

dekretem kutnohorským, jímž českému národu na univerzitě udělil tři hlasy a ostatním 

národům jeden. Němečtí mistři a studenti, když se jim nepodařilo toto rozhodnutí zvrátit, 

opustili Prahu a univerzita, omezená v podstatě na Čechy a stoupence oprav, se přirozeně 

podřídila králi a prohlásila se pro pisánského papeže Alexandra V.  

• Arcibiskup Zbyněk, kt. se posléze také přihlásil s celou českou provincií k Alexandrovi V., 

snažil se potlačit nový rozmach wyclifismu. Ale strana opravná měla oporu v králi a jeho 

radě. Králova politika byla od Jenštejnových dob protiklerikální – chránila Husa. Mělo to i 

stinné stránky – představitelé kléru mohli stejně tak obviňovat ze zlořádů světskou moc.  

• Zbyněk – zapověděl kázání v Betlému, vydal klatbu na Husovy stoupence, dal spálit knihy 

Wyclifovy a konečně pohnal Husa k zodpovídání papeži – ale za Husa se dvůr postavil. Hus 

psal nástupci po Alexandru V., papeži Janu XXIII. list, kde odmítal žaloby proti němu a 

Čechám (že se nedržel nauky remanenční, a že kněz v smrtelném hříchu ztrácí svou moc a 

že světští páni mají kněžím pobrat statky a neplatit desátky a potrestat je mečem). 

 

D) HUS V ODOBJI PROTI PAPEŽI 

• Zbyňkův nástupce Albík byl ve vleku dvora – Hus začal pochybovat pod vlivem Wyclifa, 

zda je třeba církvi papeže a sluší-li se ho poslouchat. Do Čech přišla bulla, hlásající kříž 

proti nepříteli králi Ladislavu Neapolskému, udílející odpustky plnomocné každému, kdo 

by se války zúčastnil nebo na ni přispěl (1412). Wyklefské kruhy – odpor proti odpustkům; 

papežovi pověřenci v Čechách pohoršlivě hlásali a udělovali odpustky, Hus se veřejně proti 

nim postavil. 

• Dokud šlo jen o boj s arcibiskupem a žaloby českých odpůrců mistrových, papežská kurie 

je mohla či nemusela brát v úvahu. Nyní se však Hus svou agitací proti odpustkové bulle 

papežské dostává do otevřeného konfliktu s apoštolskou stolicí. Teologická fakulta 

odsoudila 45 článků Wyclifových a ještě jiných šest bludných článků. Jménem královým 
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byl vydán zákaz všech těch článků a jejich zastáncům bylo pohroženo přísnými testy. Hus 

však někt. z nich hájil.  Jan XXIII. zasahuje – vyhlašuje klatbu na Husa s celou řadou 

tvrdých podmínek. Hus se odvolal k soudci nejvyššímu – ke Kristu. Papežským mandátem 

bylo církevním vrchnostem v Čechách nařízeno, aby Hus byl zajat a souzen dle zákonů 

církevních a kaple betlémská aby byla rozbořena a srovnána se zemí jako hnízdo kacířů. 

V září bylo zastaveno konání bohoslužeb a náboženských úkonů. 

• Hus odchází r. 141 na český venkov (zde píše Postilu, „O svatokupectví“, „De sex 

erroribus“, „De ecclesia“), kázal v okolí Kozího Hrádku a na Krakovce.  

• Před kostnickým sněmem chtěl ospravedlnit své učení ve veřejném slyšení – v tom ho 

podporoval i král Zikmund, kt. mu dal záruku, že naň nebude osobně sáhnuto. Hus se tedy 

vypravil do Kostnice, dorazil v listopadu r. 1414. 

 

E) HUSOVA PŘE V KOSTNICI 

• Hus byl 28. listopadu uvězněn a nebyl propuštěn ani na protest Zikmund. Hus byl 

vyslýchán pro podezření z bludných nauk Wyclifových. Žalobu vypracoval Jean Gerson – 

nejosvícenější protivník Wyclifa. 5. 5. 1415 sněm slavnostně odsoudil nauku anglického 

kacíře. Veřejné slyšení Husa se začalo 5. 6. 1415 – byly čteny výpovědi svědků a citáty 

z Husových spisů – Hus se hájil, že nepřijal bludy Wiklefovy. Hus měl odvolat – byl ochoten 

odvolat, bude-li usvědčen z opaku. Zřekl se ho nakonec i král Zikmund – byl vydán 

světskému rameni a upálen 6. 6. 1415.  

 

F) ZÁKAZ PŘIJÍMÁNÍ LAIKŮ POD OBOJÍ ZPŮSOBOU 

• Několik dní před upálením Husa zabýval se koncil podáváním svátostí oltářní pod obojí 

způsobou laikům, jež krátce po odchodu Husově do Kostnice začali zavádět v Praze jeho 

stoupenci (M. Jakoubek ze Stříbra a valdenští mistři Mikuláš a Petr z Drážďan). 

• Hus přijímání podobojí schválil spisem z vězení. Koncil 15. 6. 1415 podávání pod obojí 

zapověděl. 

 

G) M. JERONÝM PRAŽSKÝ 

• Jeroným nebyl knězem, jen mistrem svobodných umění – studoval na západoevropských 

univerzitách. V dubnu 1415 přišel tajně za Husem do Kostnice, ten jej varoval a vybídl 

k rychlému odchodu. Byl v Bavorsku, ale byl poznán a v poutech přiveden do Kostnice. 

Tam se dal strachem pohnout k odsouzení Wiklefa a Husa. Ale když ani potom nebyl 

propuštěn, ale opět vyšetřován, vyžádal si veřejné slyšení a přiznal se k odsouzeným 

naukám. Prohlásil za svůj největší hřích, že se tohoto dobrého a svatého muže a jeho 

učení zřekl. Dne 30. 5. 1416 byl upálen. 

 

2) Husiana 
• Husova nauka: články byly vyňaty z jeho spisů 

• Kostnický proces: přišle do Kostnice z vlastního rozhodnutí; Zikmundův glejt ho měl 

chránit před násilím na cestě 

• Papež Martin V r. 1418 znovu odsoudil 30 Husových článků 
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3) Na cestě k revoluci 
A) PROTEST ČESKÉ A MORAVSKÉ ŠLECHTY 

• V Čechách bouře odporu vůči koncilu – stížný list do Kostnice (půl tisíce pánů a zemanů 

z Čech a Moravy. 

 

B) REVOLUČNÍ HESLA 

• Svobodné hlásání slova Božího, laického kalicha a zrušení světského panování kněžstva 

• Poslouchat papeže jen v tom, co nebylo proti Bohu a jeho zákonu, poslouchat ve věcech 

duchovních domácích biskupů, pokud by jednali dle zákona Božího a dovolit na svých 

statcích svobodné kázání slova Božího každému knězi 

• Lidový zpěv kostelní – Hus, Jeroným, Jakoubek ze Stříbra skládali nové písně  

• Zavedení české mše – dle bohoslužby pravoslavné (s ní se seznámil M. Jeroným na Litvě 

Rusi) 

 

C) BEZMOCNOST KRÁLOVSKÉ VLÁDY 

• Církevní statky byly zabírány, kláštery ničeny a kněží, pokud zůstali věrní starým řádům, 

byly vyháněny.  

• Aby byl dostatek kněží podobojí pan Čeněk z Vartenberka zač. r. 1417 odvedl pražského 

světícího biskupa Heřmana Nikopolkého na svůj zámek v Lipnici u Německého Brodu a 

přiměl ho, aby několikrát vysvětil kandidáty kněžství. 

• Král Václav na naléhání koncilu i bratra Zikmunda proti husitům vystoupil, ale setkal se 

s odporem v Praze, i na venkově. 

 

4) Husitská revoluce 
• Václav zemřel 1419, nepřátelé husitští nemohli zabránit husitství 

• Na Moravě potíral nové učení biskup Jan Železný s nepochybným úspěchem – na Moravě 

byla města ještě větš. německá nepodlehla tolik husitství.  

• Nově zvolený papež Martin V. (1417-1431) se postavil proti husitství ostře, král Zikmund 

si činil nárok na dědictví po smrti Václavově byl proto husity odmítán.  

• Husova jednota se rozštěpila na frakce. 

 

A) HUSITSKÉ STRANY 

• Strana pražská: mírnější, ochotná slevit z požadavků (šlechta, obyvatelstvo českých a 

počešťujících se měst a městeček, inteligence, univerzita). Prohlašovali se za katolíky, kt. 

chtějí opravy v církvi, ale bez odtržení od církve. Na univerzitě se vytvořila  

- radikálnější skupina s M. Jakoubkem ze Stříbra.  

- Vznikla také konzervativnější skupina M. Jana z Příbramě – kt. chtěli dohodu 

s církví.  

• Hnutí Jana Želivského: kněz Jan Želivský byl radikálnější, šířilo se po Novém městě 

Pražském 

• Třetí strana husitská: v jižních Čechách, vlivem valdenských – střediskem se později stal 

Tábor, nebyli spokojeni s kompromisním postojem pražanů. Táborští byli původně zmítáni 

krizí z četných proroctví (1419-1421) – po vystřízlivění z tohoto chiliastického opojení, 

změnila se tvář táborství. Tábor se přetvořil v bojovné bratrstvo, kt. se stalo mečem 
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husitské revoluce. Kněz Martin Húska (Martínek) – popíral přítomnost Kristovu v svátosti 

oltářní a prohlašoval eucharistii za pouhé znamení oběti Kristovy a její uctívání za 

modloslužbu  - tato pikardská nauka, snižující ústřední ideu husitskou, symbolicky 

vyjádřenou kalichem, vzbudila v samém Táboře pohoršení – museli být vypuzeni. 

Martínek byl v Roudnici r. 1421 upálen a jeho stoupenci pod vedením kněze Petra Kániše 

pokročili dále až k adamitství byl téhož roku vyhubeni J. Žižkou. Táborité více se přiklonili 

k učení Wyclifovu a zásady uváděli důsledněji ve skutek – přispěl k tomu i oxfordský krajan 

Petr Payne, jako stoupenec lollardství uprchl do Čech a působil zde do smrti r. 1456 (byl 

nazýván Petr Engliš). Táborští byli ovlivněni i valdenskými – zákon Boží je nejvyšší 

autoritou (i bohoslužbu konali v prostém oděvu) – ničili ozdobné oltáře, umělecké sochy a 

obrazy svatých, varhany, bořili kláštery. 

• Táborští: zřídili si samostatnou církevní organizaci v čele s biskupem zvoleným od kněží. 

Biskupem se stal r. 1420 Mikuláš z Pelhřimova (zvaný Biskupec) – táborský teolog, 

původce velkého obraného spisu o straně táborské. Neuznávali papeže ani apoštolskou 

sukcesi.  

• Čtyři pražské artikuly: společné husitům (pod obojí, svobodné hlásání slova Božího, zákaz 

světského panování kněžstva, trestání veřejných hříchů) 

 

B) VÁLKY HUSITSKÉ 

• Zprvu: namířeno proti domácím odpůrcům, obrana proti trestným výpravám ze zahraničí.  

Zikmund pořádal křižácká tažení. Jan Žižka z Trocnova odvrátil pohromu (na Vítkově r. 1420 a 

u Kutné Hory r. 1422). Jan Žižka chtěl, aby celé Čechy přijali husitství buď po dobrém či po 

zlém.  

• Druhé období: kněz Prokop Holý. Husité odráželi silná křižácká vojska (u Ústí r. 1426, u 

Tachova r. 1427), opouštěli obranné stanovisko a podnikali výpravy za hranice. Protivníci tak 

začali vyjednávat s husity – po vítězství u Tachova bylo r. 1427 veřejné hádání radikálního 

křídla husitského se západočeskými katolíky na Žebránce – měli rozhodnout důkazy z Písma a 

svatých otců (bylo to bez výsledku). Král Zikmund jednal r. 1429 s Husity v Prešpurce – už se 

nemluvilo o tom, že české kacířství musí být vymýceno – Čechům bylo navrhováno, aby 

obeslali nový církevní sněm, kde by se to projednalo. Problém – ostudná porážka mocného 

křižáckého vojska u Domažlic r. 1431 – zjistili, že násilím husity potlačit nelze. Ale po čase 

přilákala možnost zbohatnout u husitského vojska různé lidi = zkorumpované vojsko 

(řemeslné válečnictví) 

• Husitský střed: nabyl na významu, představitel M. Jan z Rokycan, od r. 1431 správce kněžstva 

strany podobojí 

5) Koncil Basilejský a dohoda s husity 
• Papež Martin V. jej svolal r. 1431, ale zemřel, než se konal. Nový papež Evžen IV. koncil 

18-12. 1431 rozpustil – sněmovníci odepřevše poslušnost papežskému rozkazu obnovili 

dekrety Kostnického koncilu o supremacii koncilu nad papežem a majíce oporu u 

panovníků i ve veřejném mínění, obnovili program jednání, z něhož bylo nejdůležitějším 

vyhlazení kacířství, obnova míru mezi knížaty a národy a konečně reforma církve. Na 

nátlak krále Zikmunda a poměry v Itálii přiměli papeže koncil uznat. Dekret z 9. 6. 1435 

zakazoval papeži vybírání agnátů, poplatků za pallií a jiných dávek – vniklo rozostření, 

koncil se musel r. 1437 přeložit do Ferrary. 
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• Jednání Basilejského sněmu s husity: husity pozvali 15. 10. 1431 ke slyšení – bylo 

smluveno, že církevní shromáždění bude soudit zákon Boží a obyčej Krista, apoštolů i 

církve prvotní. Českou stanu hájil Jan Rokycana (přijímání podobojí), Mikuláš 

z Pelhřimova (trestání smrtelných hříchů), Oldřich ze Znojma, farář čáslavský (svobodné 

hlásání slova Božího) a Petr Payne (světské panování kněžstva). Výsledek – povolili 

přijímání podobojí 

• Lipany: v Praze byla vzbuzena naděje, že koncil povolí přijímání podobojí, usnesli se 

husité, že stůj co stůj dobudou Plzně, jež byla baštou římské církve v Čechách, aby aspoň 

v království byla zjednána výlučná vláda kalichu. Rozhodli se, že město „vyleží“ – 

nedostatkem začali strádat i obléhající. Byli donuceni i husitskou šlechtou k odchodu – 

s husitskou šlechtou se spojili i katoličtí páni. Když pak se spojenci s pomocí měšťanů 

Staroměstských zmocnili začátkem května Nového Města Pražského, kde měli i po smrti 

Želivského vrch političtí a náboženští radikálové, bylo zřejmé, že rozhodná srážka mezi 

mírnými a radikálními husity je neodvratná. Na zprávu o dobytí Nového Města polní 

vojska upustila od obléhání Plzně a odtáhla k Lipanům. V bitvě 30. 5. 1343 podařilo se 

zbojné moci husitské pravice početní převahou a lstí válečnou radikální křídlo českého 

husitství na hlavu porazit a jeho vojenskou moc rozdrtit. Prokop Holý zahynul v bitvě. 

• Kompaktáta: po porážce vlastních nositelů myšlenky revoluční došlo bez nesnází 

k dohodě mezi vítěznými konzervativci a zástupci církve, reps. císařem Zikmundem. 

Panstvu šlo hl. o to, aby zabezpečilo své politické pozice, získané v průběhu války a svoje 

velké úchvaty majetkové na úkor jmění korunního a církevního. To mu také Zikmund 

potvrdil zvl. zápisy. Po náboženské stránce – potvrzení Basilejského koncilu = přijímání 

podobojí. Chtěli zvolení arcibiskupa podobojí, kt. budou podřízeni všichni biskupové – král 

souhlasil, byl zvolen r. 1435 za pražského arcibiskupa M. Jan Rokycana, za biskupy Martin 

Lupáč a Václav z Mýta. Zikmund je potvrdil r. 1436 královským majestátem na sjezdu 

Čechů se Zikmundem a zástupci koncilu v Jihlavě v červenci r. 1436. Současně byl 

Zikmund přijat za krále českého a tak skončeno období husitských válek. 

 

6) Následky válek husitských 
• Nezdar církevní reformy, mocenský úpadek kléru – povolením přijímání podobojí byl 

klérus méně a méně významný 

• Sociální poměry: kdo měl ruce a nohy bral kořist z církve, zhrubnutí mravů, zbohatla i 

města, poměry selského lidu se nezlepšily 

• Oslabení královské moci: soustředění do rukou šlechty (uvolnění veřejné morálky, pokles 

královské autority) 

• Škody hospodářské a kulturní – plenění 

• Světlé stránky: splynutí národního sebevědomí s ideou náboženskou  

 

7) Petr Chelčický 
• Jihočeský zeman a písmák stál stranou oficiální církve husitské – byl proti válce 

• „O boji duchovním“, „Síť víry“, „Postila“ 

• Žádal, aby se křesťan zřekl všeho, co není podepřeno Písmem – tím spíše co se s Písmem 

rozchází. Zavrhoval očistec, ctění svatých aj., užívání násilí, rozchod opravdového křesťana 
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s panováním světským (panování křesťana nad křesťanem není podle Písma dovoleno). 

Pravý křesťan má být pokorný, nemá odporovat zlému a má se podřizovat řádům 

světským, i když je pokládá za nekřesťanské, jen když výslovně neodporují přikázáním 

Božím. 

 

8) Katolíci za husitské revoluce 
• Mučedníci: byli zabíjeni za husitských válek 

• Exulanti: pro Zákon Kristův podstoupili vyhnanství z husitské země 

• Morava: pro katolíky mírnější 

• Církevní organizace: v Praze rozvrácena 

 

2. NÁBOŽENSKÉ POMĚRY V ČES. ZEMÍCH OD HUSITSKÉ REVOLUCE DO 
PŘÍCHODU REFORMACE 

 

1) Mocenské pozice stany podjednou a podobojí 
• Morava – větším dílem věrna starým řádům (husitská byla ale Kroměříž) 

• Čechy – podjednou jen minoritou 

2) Strana podobojí před druhou válkou husitskou 
• Basilejská kompaktáta – správu strany podobojí podřídili zmocněnci koncilu (biskup 

Filibert – odstraňoval zvláštní řády, zase obnovil svěcení hromniček, užíváni latiny….). 

Později musel Rokycana uprchnout z Prahy.  

• R. 1437 císař Zikmund vypálil táborskou tvrz Sión a smrtí potrestal jejího odbojného 

velitele Jana Roháče.  

• Jiřík z Poděbrad dobyl r. 1452 Tábor a několik nepovolných kněží v čele s Mikulášem 

z Pelhřimova a Václavem Korandou starším odsoudil k doživotnímu vězení. 

• Jiří z Poděbrad usiloval o vnitřní sjednocení podobojí – schválením arcibiskupa Rokycany 

(ale papež nechtěl) = odtržení od katolické církve. 

• 3. 9. 1448 Jiří z Poděbrad přepadl Prahu (aby jí zabránil v jednání proti církvi katolické) – 

sjednotil podobojí. R. 1452 se nejvyšší autoritou podobojí stal Rokycana, nemohl však 

světit biskupy (nedostatek biskupů podobojí v zemi) – proto navázali styky 

s Konstantinopolí, ale marně (Turci dobyli Konstantinopol v r. 1453).  

• Král Ladislav Pohrobek: stana podjednou měla přízeň královského dvora a vystupovali 

proti podobojí.  

• Král Ladislav Pohrobek zemřel – volbou zvolili za krále Jiřího z Poděbrad. Jiří chtěl 

pacifikovat země a uklidnit náboženské a národní záště. Navázal vztah díky své diplomacii 

s římskou říší. Rokycana neměl svěcení a nemohl ho korunovat, požádal uherského krále 

Matyáše, svého zetě, aby mu poslal biskupy uherské – ti ho měli za úkol korunovat jen 

pokud se zřekne kompaktát. Jiří z Poděbrad den před korunovací složili přísahu, že budou 

poslušní církve a papeže, zřeknou se bludů a článků, jež se nesrovnávají s římskou církví – 

v tom biskupové spatřovali zřeknutí se kompaktát. Před lidem však Jiří slíbil kompaktáta 

hájit. R. 1461 se snažil zavděčit papeži Piu II. a zakročil proti Jednotě. Papeže však nezískal 
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3) Stana podjednou od kompaktát do druhé války husitské 
• Církevní organizace – porušena za husitských válek 

• Hillarius Litoměřický píše Rokycanovi, aby se podvolil papeži 

• Papež Pavel II. r. 1466 zbavil krále Jiřího pro neposlušnost trůnu. Zbavil jeho poddané 

poslušnosti svému králi – katolíci utvořili „Zelenohorskou jednotu“ a povstali proti Jiřímu. 

• Významní z podjednou: M. Prokop z Kladrub (vystupoval proti podobojím liberálně a 

disputoval); Václav z Krumlova (psal traktáty, vystupoval proti Rokycanovi) ; Jošt 

z Rožmberka (probošt u sv. Víta, kázal česky, smiřoval strany a rovnal protivy, papeže 

žádal o potvrzení kompaktát, radil Jiřímu podřídit se papeži); Jan z Rabštejna (kritizuje 

papežské rozhodnutí jednat proti králi Jiřímu); Pavel Židek (od židovství k utrakvistům a 

pak k podjednou – psal návod Jiřímu jak má vládnout) 

• Úpadek klášterů 

4) Strana podobojí od druhé války husitské do příchodu reformace 
• Po zbavení krále Jiřího trůnu – semkli se odpůrci Jiřího (i tajní). Část katolického panstva, 

opati venkovských klášterů a někt. německá města zůstala Jiřímu věrná – Jiří by odolal, ale 

vzbouřenci r. 1468 našli mocného spojence v uherském králi Matyášovi. Matyášova choť, 

Jiříkova dcera Kateřina, byla už po smrti a Matyáš si dělal nároky na českou korunu – vpadl 

do Čech r. 1469, byl u Vilémova obklíčen a donucen ke slibu, že Jiřího smíří s papežem na 

základě kompaktát. Jakmile vyvázl, slib nedodržel, naopak se dal v Olomouci zvolit a 

korunovat za českého krále. Jiří jednal s polským králem Kazimírem, aby svého syna 

Vladislava dal Čechům za krále – Jiří v nich získal spojence. Jiří však zemřel r. 1471 než se 

poměry vyjasnily úplně. Vladislav přišel s vojskem do Prahy, zavázal se hájit kompaktáta a 

byl zvolen a korunován za českého krále. Matyáš si ale stále činil nároky na českou 

korunu, Vladislav s ním válčil, ale neuspěl. Vladislavovy zůstali pouze Čechy, Morava a 

vedlejší země získal Matyáš, uherský král. Bylo štěstí, že po Matyášově smrti byl za 

uherského krále zvolen Vladislav a tím se vrátily odtržené země zpět (bez vyplacení 

dohodnutých 400 000 dukátů). Po smrti Vladislava nastoupil na český trůn jeho syn Ludvík 

(1516-1526). 

• M. Rokycana a jeho družina – jeho nástupcem se stal M. Václav Koranda mladší z Nové 

Plzně. Martin Lupáč – zvolen za Rokycanova sufragána. 

• Král Vladislav Jagellonský se sice zavázal hájit kompaktáta, ale nic moc neudělal. 

Papežská stolice za českého krále uznávala Matyáše, Vladislav byl odkázán na podporu 

utrakvistů. Vladislav po sjednání smíru s Matyášem se více přikláněl ke katolicismu 

(obnovil konsistoř, vrátil metropolitní kapitulu z Plzně do Prahy, duchovenstvo začalo 

odvracet lid od kalicha, páni vypovídali ze svých patronátů utrakvistické kněze). O 

slavnosti Božího Těla r. 1480 král přísně zakročil proti utrakvistickým výtržníkům – dal je 

zatknout, jeden z nich na následky mučení zemřel. Když se rozšířili zprávy o úkladech, jež 

prý chystají kněží a konšelé strany podjednou proti zvlášť horlivým husitským kazatelům a 

měšťanům, pražský lid podobojí povstal, dobyl všech tří městských radnic a dopadené 

konšely pobily a vyházel z oken, jiné uvěznil a také některé kláštery poplenil. Praha tím 

byla již potřetí vytržena z rukou strany katolické nebo katolíkům nakloněné.1 Král vzpouru 

potrestal – strana podjednou přinucena k ústupnosti. 

                                                           
1 Poprvé: r. 1419; po druhé: r. 1448; po třetí: r. 1483 
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• Smlouva kutnohorská r. 1485 – obě strany se zavázaly na dobu 31 let zachovávat 

kompaktáta a smlouvy o ně s císařem Zikmundem učiněné, jakož i nedávné usnesení 

sněmovní o kostelích farních, aby každá strana byla zachována při svých farách, jak je 

držela při nastoupení krále Vladislava a lidé všech kostelů aby mohli podle své vůle 

svobodně přijímat svátost oltářní pod jednou či pod obojí.  

• V městech pražských byla však svoboda strany podjednou omezena zápisu z r. 1483, jímž 

se přijímajícím pod jednou odpíralo právo měšťanské. 

• Utrakvisté měli biskupa, ale neměli zavčas posvěceného zástupce. Napětí mezi biskupem 

a husitskou konsistoří vzrostlo, biskup odešel a tak opět chyběl někdo, kdo by světlil 

biskupy – našli ho biskupa Filipa de Novavilla, titulárního biskupa sidonského a 

generálního vikáře biskupa modenského (přišel v r. 1504) a užíval titulu biskupa českého – 

později ale žádal papeže o odpuštění, odešel pak z Prahy do Kutné Hory 

• Stavové obou stran se r. 1512 dohodli na sněmu prodloužit platnost smlouvy 

kutnohorské na všechny budoucí časy. Strana podjednou se vymlouvala na to, že to 

nemůže rozhodnout bez svolení papeže. 

5) Stana podjednou v době jagellonské  
• Nástupce Hilairovým v správě pražského arcibiskupství se stal kapitulní probošt Hanuš 

z Kolovrat (1468-1483). Za války mezi Matyášem a Vladislavem Jagellonským stál na 

straně Matyáše, proto do uzavření míru (1478) byl mimo Prahu 

• Přední osobnosti strany podjednou: Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (1461-1510) – psal 

latinské básně, cestoval, psal prózu…); biskup Tasa z Boskovic, Jan Thabrarra, Augustin 

Olomoucký; Oldřich Kříž z Telče (učitel, kněz, augustiniánský kanovník v Třeboni, psal a 

shromažďoval dějinné prameny. Jan Vodňanský – zanechal utrakvismus, v němž byl 

zrozen, vstoupil k františkánům, psal proti utrakvistům.  

• Kláštery – za Vladislava se zase vzmáhaly. 

 

6) Bohoslužba a poměry nábožensko-mravní 
• Výzdoba kostelů stejná u obou stran. Husité četli epištolu a evangelium česky (někdy i 

Credo) příp. celou mši.  Důraz na kázání! 

• Velká zbožnost a mravnost (tresty za nemravné jednání). Očista se projevila i u 

katolického kněžstva.  

 

7) Jednota bratrská 
A) POČÁTKY JEDNOTY BRATRSKÉ 

• Několik let po zániku strany táborské vytvořila se radikální odnož husitství – JB. 

Duchovním otcem byl P. Chelčický, zakladatelem synovec Rokycanův, Řehoř (původu 

rytířského, strávil nějaký čas v klášteře emauzském, poslouchal kázání Rokycany, ale zdál 

se mu moc povolný). 

• Řehoře ovlivnil Chelčický, valdenští a táborité – shromažďoval kolem sebe podobně 

smýšlející lidi. Vzniklo společenství laiků, kt. chtěli do všech důsledků vést život, jak jej 

představil Chelčický. Ve východních Čechách na panství kunvaldském založili r. 1457 první 

bratrskou obec. 
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•  Na nezbytné životní potřeby si vydělávali řemeslem. Přísaha byla zakázána, nesměli 

chodit před soud, měli raději trpět bezpráví. Bylo zakázáno nosit zbraně a zastávat veřejné 

úřady. 

• V prvních letech se šlechtici vzdávali svých statků a vstupovali do Jednoty. Příslušník 

Jednoty nesměl být vojákem, muzikantem, hospodským, malířem (zvl. malířem karet), 

kostkařem. 

• Nesměli chodit na trh – jen nakrátko. Nesměli slavit posvícení a zvát hosty. Nošení 

hedvábí bylo trestáno vyloučením.  

• Řehoř se naučil krejčovství a živil se tím odtud příjmí Krajčí. 

• Kdo chtěl mezi ně, musel se osvědčit jako novic. 

• Proti nim zakročil král Jiří – nechtěl žádným způsobem dát příčinu k domněnkám, že v své 

zemi podporuje kacířství. Pronásledování začalo r. 1460 zákazem bohoslužebných 

shromáždění v Kunvaldě. Bratří se uchýlili na panství rychnovské pod ochranu Jana 

Rychnovského. Následujícího roku – krvavé pronásledování v Praze, kde Jednota měla své 

stoupence – mezi mučenými byl i Řehoř. Jednota by zanikla, ale zachránil ji konflikt krále 

Jiřího s papežskou kurií. 

 

B) ROZCHOD S UTRAKVISTY 

• Při nové křížové výpravě proti utrakvistům, Řehoř se odrhl navenek od husitů r. 1476 se ve 

Lhotce u Rychnova konalo shromáždění Bratří – losem zvolili hlavu církve, Matouše 

z Kunvaldu, kt. byl žamberským knězem Michalem a valdenským straším posvěcen na 

biskupa. Založení vlastního kněžského řádu v Jednotě vzbudilo odpor utrakvistů – potíral 

je Rokycana (prý za rušení církevní jednoty) 

 

C) NÁZORY NÁBOŽENSKÉ 

• Odmítali církevní tradici, pokud nebyla odůvodněna Písmem 

• Důraz na křesťanský život – ideálem byla „hojnější spravedlnost“ dosahovaná přísným 

plněním šesti „nejmenších“ přikázání Kristových z kázání na hoře (např. neodporování 

zlému). 

• Věci podstatné pro spásu: živá víra, naděje a láska 

• Věci služebné, k spáse pomáhající: svátosti a bohoslužba 

• Křest nemluvňat je neplatný – r. 1534 opustili od překřtívání (ze strachu aby nebyli 

trestáni jako novokřtěnci) 

• Svátost oltářní: Kněz hříšný pozbývá své kněžské moci. Přítomnost Krista je chlebu účinná 

(někteří jako pikardi – jen znamením oběti Kristovy) 

• O moci kněžské: kněz hříchem těžkým ztrácí kněžskou moc a nemůže platně udělovat 

svátosti. 

 

D) SMÍŘENÍ SE SVĚTEM 

• JB rychle rostla v Čechách i na Moravě – posílili je valdenští. Hlásili se k ní i měšťané, 

šlechtici a učení lidé. Lukáš Pražský, Jan Klenovský a Vavřinec Krasonický se zasloužili o 

zmírnění řádu a o přizpůsobení potřebám skutečného světa.  

• Jednota vyslala čtyři bratry, aby pátrali po původní církvi Kristově někde na Východě (Br. 

Lukáš). Br. Lukáš byl svědkem popravě mnicha Savonaroly v e Florencii. 
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• Výsledek: měšťané a šlechtici mohli být přijímání a nebylo už žádáno, aby se vzdali statků 

a úřadů, měli jich užívat s mírou. Byla dokonce povolena přísaha, pokud byla vyžadována.  

• Byla provedena nová lepší organizace: v čele byla užší rada (čtyři biskupové, nejstarší 

hodnost soudce + kněží + starší Jednoty) 

• Bratrskou obec řídil starší, kněz, kt. byl zprav. rolníkem či řemeslníkem (až od pol 16. st 

byli placeni), sloužil jen bohoslužby, udílel svátosti a kázal.  

• Synoda starších a kněží: scházeli se čas od času, nejvyšší úřad Jednoty 

 

E) PRONÁSLEDOVÁNÍ NA POČ. 16. ST. 

• Od r. 1502 – manželka Vladislava II. královna Anna se zasloužila o útisk (byla nepřítelkyně 

kacířství). Když byly obsazeny české úřady katolíky, byla volná cesta. Král Vladislav vydal r. 

1508 proti Bratřím mandát svatojakubský – sbory měly být uzavřeny, knihy spáleny, lid 

z Jednoty napraven. Bratří nacházeli ochranu u velmožů a pronásledování bylo jen 

povrchní. 

• 25. 7. 1514 – ustalo pronásledování, Jednoty se ujaly zejm. šlechtické paní Johanka 

z Krajku a Marta z Boskovic. 

 

F) ZÁSLUHY JEDNOTY 

• Literatura – tiskli více než katolíci a utrakvisté dohromady. R 1500 zřídili tiskárnu v Ml. 

Boleslavi, v Litomyšli (1507), Bělé na Moravě (1519), v Kralicích u Žerotínů. 

 

8) Vzdělanost a umění 
• Univerzita – nejprve čistě husitský ráz… později převládla strana podjednou. Za Jiřího 

z Poděbrad bylo vypuzeno mnoho cizinců (studentů i učitelů) podjednou. Za vlády 

Vladislavovy – převládala strana podjednou. R 1462 odešli všichni mistři podjednou. Stále 

hlubší úpadek pražského vysokého učení při takové izolaci byl nevyhnutelný. 

• Umění – v době jagellonské opět rozkvět (chrámy, Vladislavský sál na pražském hradě) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


