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Národní knihovna představí vzácné rukopisy a netradiční pohled na mistra 
Jana Husa  

 
 
 
 
Praha, Klementinum: U příležitosti 600. výročí upálení Jana Husa pořádá Národní knihovna 

ČR výstavu, která čerpá z fondů Oddělení rukopisů a starých tisků. Vystaveny budou zejména 

vzácné rukopisy včetně dvou exemplářů takzvané Dalimilovy kroniky. Cílem výstavy je 

poukázat na místo a význam výrazné osobnosti reformního hnutí v rámci českých 

středověkých dějin. Při této příležitosti vydala Národní knihovna doprovodnou publikaci 

s názvem Jan Hus. Problém přijmout svobodu. 

 

Jan Hus je světově známou osobností českých dějin a zpravidla bývá považován za vzorový 

příklad svobodně myslícího člověka. V letošním roce si Česká republika připomíná šestisté 

výročí jeho upálení. „Už s předstihem vyšly některé publikace na husovské téma, není nutné 

tedy opakovat výklad o Janu Husovi samém, nýbrž se výstavou i publikací pokoušíme o něco 

jiného. Představit jej v jiném světle,“ prozrazuje autor scénáře výstavy i publikace Zdeněk 

Uhlíř z  Odboru historických a hudebních fondů Národní knihovny. „Musíme se smířit s tím, že 

se nám nikdy nepodaří dosáhnout jednoho jediného a jednotného výkladu Husa, ale i 

čehokoli jiného v historii. Musíme si uvědomit, že za námi je jen jedna minulost, ale že za 

námi, vedle nás i před námi jsou různé dějiny. Jsou sice jedny, ale mnohé,“ dodává Zdeněk 

Uhlíř. Autor se pokusil ve svých počinech postihnout místo Jana Husa v českých dějinách 

netradičně. 

 

Na výstavě s názvem Jan Hus. Problém přijmout svobodu si budou moci návštěvníci 

prohlédnout na čtyřicet vzácných rukopisů z fondů Národní knihovny. Mezi nimi nebudou 

chybět zápisy Dalimilovy kroniky v tzv. Lobkowiczkém či Františkánském rukopisu. Chybět 

nebudou ani ukázky textů, které vpisoval do rukopisů Jan Hus vlastní rukou. „Velislavova 
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bible, která bude rovněž vystavena, bude ve formě umělecké kopie. Ta je k nerozeznání od 

originálu. Připravujeme také mimořádné vystavení dalších rukopisů. Nyní však nemůžeme 

s přesností říct, které to budou. Restaurátoři Národní knihovny nyní posuzují stav čtyř 

souvisejících rukopisů. Po jejich verdiktu budeme vědět, které budou moci být vystaveny a 

na jak dlouhou dobu. Již nyní víme, že se bude jednat o mimořádnou událost a rukopisy 

budou součástí expozice pouze několik málo dnů,“ říká mluvčí Národní knihovny Irena 

Maňáková. 

 

Výstavu JAN HUS. PROBLÉM PŘIJMOUT SVOBODU, pořádnou Národní knihovnou 

ČR, bude možné navštívit od 21. 5. do 28. 6. 2015 v Galerii Klementinum, 

Mariánské nám. 190, Praha 1, denně mimo pondělí od 10.30 do 18.00 hod.  

Vstupné je 50 Kč, pro studenty a seniory 40 Kč, pro děti do 15 let 20 Kč a děti do 

6 let mohou expozici navštívit zdarma. 

 
 
Irena Maňáková 
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Ukázka z výstavy Dalimilova kronika – rukopis Lobkowiczký 

 



 
Richentalova kronika (cca 1464) - Zajetí a upálení Jana Husa 

 
 


