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K delikt ům proti náboženství (zvláště kacířství) 
u žen v trestním právu raného novověku 

 
 
Údaje o přístupu českého raně novověkého trestního práva k ženám obsahují 
dobové skutkové podstaty trestních činů a konkrétní trestní případy. Informují o 
míře trestněprávní ochrany žen a o jejich protiprávním jednání, které bylo 
v určité době posuzováno jako nebezpečné pro společnost do té míry, že 
zasluhovalo trest. Tyto prameny současně umožňují porovnat přístup trestního 
práva k mužům a k ženám.  

Právní historie prokázala, že postavení žen v trestním právu bylo proti 
mužům značně znevýhodněno (až na výjimky), zvláště u pohlavních deliktů. 
Zejména se to týkalo inkvizičních náboženských procesů s čarodějnicemi. 

Také sledování raně novověkých mravnostních případů vede k závěru, že 
trestní právo neměřilo mužům a ženám stejným metrem. Problematika 
znevýhodnění žen jako pachatelek mravnostních deliktů je však složitější a liší 
se podle stavovského postavení. České trestní právo mělo soukromoprávní 
charakter. Změnu zavedlo až Obnovené zřízení zemské pro Čechy roku 1627 a 
pro Moravu roku 1628. Do této úpravy mohly oběti trestných činů v určitých 
případech provést pomstu na pachateli nebo vykonat trest na odsouzeném.1 
Šlechtická dívka mohla setnout hlavu odsouzenému únosci, šlechtic i měšťan 
mohl zabít jak manželku či dceru přistiženou při cizoložství, tak jejího milence. 

Do vydání Obnoveného zřízení zemského záviselo na soukromé iniciativě 
poškozených osob či jejich příbuzných i zahájení trestního řízení. Pak platila 
zásada oficiality, tedy úřední povinnost orgánů zahájit trestní řízení pro 
spáchaný delikt, a prosazení vyhledávacího procesu při zjišťování důkazů a 
skutečností. Zatímco trestní proces před zemským soudem nepřipouštěl aplikaci 
tortury, v městském právu bylo běžně používáno přiznání na mučidlech jako 

                                                 
1 MALÝ , Karel a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Linde 1999, 
s. 104; FRANCEK, Jindřich: Zločin a sex v českých dějinách. Praha: Rybka Publisher – Knižní klub 
2000, s. 7. 
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koruna důkazů. Práva městská království českého Pavla Kristiána z Kolína 
z roku 1579 nepovolovala mučení u těhotných žen, u dívek mladších než 15 let a 
u chlapců mladších než 18 let. Trestní zákoník Marie Terezie (Tereziana) z roku 
1768 připouštěl torturu jen u zločinů, za které se ukládal trest smrti.2 Podrobně 
stanovil pravidla tortury, technické pomůcky a délku aplikace.3 Nesměly být 
mučeny osoby duševně choré, nezletilí do 14 let s výjimkou hrdelních zločinců, 
muži nad 60 let, těžce nemocní a těhotné ženy. Užívání tortury bylo tajnou 
instrukcí soudům 25.10.1773 zastaveno a 3.1.1776 definitivně zakázáno. 

Systém trestných činů v Terezianě byl orientován zejména na zločiny proti 
Bohu, církvi a státu a teprve potom na zločiny proti osobám a soukromým 
zájmům. Po zločinech proti Bohu, svatým, náboženství, panovníkovi, 
panovnické moci, správě země a jejím výsadám následovaly zločiny proti 
dobrým mravům, počestnosti, „urážce bližního na těle, hrdle, jménu či 
právech,” na cti a dobré pověsti. 

Terezina umožňovala stíhání zločinů sine lege, tj. dovolovala, aby byla 
stíhána i jiná jednání, která sice zákon neuváděl, avšak která byla vzhledem ke 
své „zlosynnosti a pohoršlivosti” pro společnost nebezpečná. Tím se ponechal 
velký prostor pro libovůli soudců. Např. za urážku Boha slovem či skutkem byl 
pachatel trestán vytržením jazyka či useknutím ruky a pak upálen. Trest mohl 
být zostřen trháním kůže ze zad či štípáním rozžhavenými kleštěmi. Trestným 
činem bylo i kacířství a čarodějnictví. Pokud oběť čarování nezemřela, byl 
uložen trest smrti, v jiných případech hrozilo vypovězení ze země.4 Tereziana 
přísně stíhala i řadu sexuálních deliktů, vedle cizoložství to byly sexuální 
úchylky, např. sodomie, tj. pohlavní styk se zvířetem. 

Všeobecný zákoník o zločinech a trestech Josefa II. z roku 1786 vycházel 
z presumpce neviny. Poprvé byla v našem právním řádu uplatněna zásada 
nullum crimen sine lege (žádný zločin bez zákona) a nulla poena sine lege 
(žádný trest bez zákona). Delikty proti náboženství byly považovány za 
přestupek a manželská nevěra byla stíhána jako soukromoprávní delikt. 

                                                 
2 MALÝ , Karel a kol: Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Linde 1999, s. 
120-121, 158-159; FRANCEK, Jindřich: Čarodějnické příběhy. Praha – Litomyšl: Paseka 2005, s. 10. 
3 Po psychickém nátlaku následovaly čtyři stupně tortury: šněrování rukou do palečnic, natažení na 
skřipec, horké lámání (pálení těla) na skřipci, mezistupněm byly tzv. španělské boty, přikládané na 
holeně a postupně utahované. Nebylo přípustné mučení osob vyššího stavu a ve vysokých 
hodnostech. Pouze pro politické zločiny, urážku božského a světského Majestátu a zradu země 
bylo jejich mučení povoleno. 
4 Do zákoníku byl delikt čarodějnictví zahrnut proti vůli císařovny. Poslední čarodějnický proces u 
nás byl roku 1756 nad pastýřem Janem Polákem z Jistebnice. Poté si císařovna vymínila 
předložení každého rozsudku v této věci a zpochybnila podstatu deliktu jako přežitek pověr či 
důsledek duševní poruchy. Delikt zůstal jen mrtvou literou zákona. 
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K nedostatkům trestního zákona patřily kruté tělesné tresty, mající přispívat 
k převýchově pachatele, veřejnost poprav, odsuzování na galeje a provádění 
výkonu trestu odnětí svobody v žaláři s ukováním rukou a nohou. Za politická 
provinění zákoník ukládal tresty vězení, veřejných prací, vypuzení či vyhoštění, 
bití a potupného vystavení na lešení.5 

Teprve Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích z roku 1803 
byl moderním, přehledným a přesným dílem. Ovlivnil vývoj trestního práva u 
nás až do roku 1949, protože trestní zákoník z roku 1852 byl vlastně jeho 
novelizací. Předpokladem trestného činu byl zlý úmysl pachatele. Vylučoval 
jeho trestní odpovědnost při trvalé či přechodné nepříčetnosti, pro nedostatek 
věku (do 14 let), při neodolatelném donucení, náhodě, nedbalosti nebo 
nevědomosti, tedy pokud si pachatel neuvědomoval následky z dopuštění a 
účinků. Stanovil výslovně zásadu, že neznalost práva pachatele neomlouvá. Za 
trestný čin byl prohlášen návod, pomoc i pokus. Pouhý úmysl trestný nebyl. 

Politických trestných činů proti panovníkovi a státnímu zřízení, souvisejících 
s tolerancí, se ženy prakticky nedopouštěly. Na základě paragrafu zemského 
zřízení o zrádných cedulích, které urážely císaře a zemské úředníky a 
ohrožovaly tak stát, roku 1606 hrozil soudní proces šlechtičně Evě Eusebii 
z Lobkovic.6 Její otec Jiří z Lobkovic byl jako autor protestního spisu proti 
politice císaře Rudolfa II. roku 1594 odsouzen ke ztrátě hrdla, cti a všech statků. 
Podařilo se mu zachránit vlastní život, ale byl uvězněn v Kladsku na doživotí. 
Na jeho obranu vznikl spis Apologie, dokazující zpolitizování procesu a 
Lobkovicovu nevinu. Roku 1605 se císař s tímto spisem seznámil. Ačkoliv Eva 
se zřejmě podílela jen na vydání spisu, přiznala se k autorství. Za to jí hrozil trest 
rozčtvrcení. Statečná žena mohla počítat s četnými přímluvci. Císař sám tehdy 
rozhodl, že Eva musí odejít do kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Místo 
doživotí tam strávila pouze dva roky, neboť císař jí v roce 1608 dovolil opustit 
klášter. 

Delikt čarodějnictví, trestaný u žen zahrabáním zaživa či upálením, u mužů 
upálením, zavedl u nás poprvé Koldínův zákoník. Důležitou změnou 
v čarodějnických procesech byl boj proti kacířům. Podle církve byli kacíři i 
čarodějnice služebníky ďábla, o jejich kacířství svědčily tajné sekty. 
Čarodějnické procesy tak probíhaly jako kacířské. 

Kvůli odporu světských i církevních vrchností zejména v Německu žádali 
inkvizitoři Heinrich Kamer (Institoris) a Jakob Sprenger pro svou činnost 
podporu papeže Inocence VIII. Jeho bula Summis desiderantes affectibus (S 
                                                 
5 MALÝ , Karel a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Linde 1999, 
s. 163. 
6 JANÁČEK, Josef: Ženy české renesance. Praha: Brána 1996, s. 49, 115, 117-118, 121. 
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nejtoužebnější žádostí si přejeme) z 5.12.1484 měla očistit církev od kacířských 
zvrhlostí. Oba inkvizitoři bulu publikovali v úvodu své věhlasné příručky 
Kladivo na čarodějnice (Malleus maleficarum), která roku 1486 vyšla latinsky 
jako prvotisk a rychle se rozšířila po Evropě i v překladech do národních jazyků. 
Čarodějnictví jako kacířství kniha přisuzovala především ženám, protože jsou 

ve víře podle své přirozenosti slabší než muži, jsou náchylné k pověrám, 
marnivosti, žádostivosti, nemohou odolat vášním a chtíči, takže často slouží 
ďáblu. Kniha popisovala modifikovaný inkviziční proces bez objektivních 
důkazů, jimiž měla být nekrvácející ďáblova znamení na těle podezřelých osob, 
připuštění nečestných svědků včetně zločinců, svědectví dětí, povolení či 
odmítnutí obhájců podle vůle soudce a zejména vynucené přiznání pomocí 
tortury.7 

Podnětem k zahájení inkvizičního procesu bylo udání. Podezřelý nevěděl, 
kdo ho udal, ani z čeho je obviňován. Případnému obhájci obviněného hrozilo 
nařčení ze spoluviny. Korunou důkazů bylo přiznání viny na mučidlech, kde 
obviněný často udal další podezřelé. Odsouzení neunikl ani mrtvý, jehož tělo 
bylo vykopáno a spáleno. Rozsudek inkvizičního tribunálu potvrzoval apelační 
soud v Praze. Většinou stanovil trest smrti upálením zaživa na hranici s kůlem. 
Trest zmírňovalo stětí mečem před upálením, popřípadě zavěšení sáčku 
střelného prachu na krk obviněného. Popel mrtvých byl rozmetán nebo vysypán 
do řeky. Popravy byly veřejné za účasti četného obecenstva. 
České země byly nábožensky tolerantní, velkých čarodějnických procesů 

zůstaly dlouho ušetřeny. V letech 1651-1684 zasáhla vlna pronásledování 
některá města ve Slezsku v souvislosti s čarodějnickými procesy v nisském 
knížectví, náležejícím vratislavským biskupům. Během této doby bylo ve 
Frývaldově (dnešní Jeseník) upáleno 112 osob a v Cukmantlu (dnes Zlaté Hory) 
54 osoby. Nechvalné proslulosti však dosáhly čarodějnické procesy na severní 
Moravě, které proběhly v letech 1678-1696 na žerotínském panství Velké 
Losiny a ve městě Šumperku.8 

Vše začalo na Velikonoční pondělí roku 1678. Žebračka Marie Schuchová u 
Vernířovic, kde tehdy nebyl kostel, šla ke zpovědi do kostela v blízkém 
Sobotíně. Ministrant si všiml, že při přijímání posvěcenou hostii nespolkla, ale 
vytáhla ji z úst a schovala do modlitební knížky. Farář případ udal hejtmanovi na 
zámku ve Velkých Losinách a žebračka byla uvězněna pro podezření zneužít 
hostii k magickým úkonům. O vyšetřování rozhodla hraběnka Angelia Anna 
Sibyla z Galle, rozená Žerotínová, která panství Velké Losiny spravovala místo 
                                                 
7 GRIGULEVIČ, I.R.: Dějiny inkvizice. Praha: Svoboda 1973. 
8 KOČÍ, Josef: Čarodějnické procesy. Praha: Horizont 1973; CAVENDISH, Richard: Dějiny magie. 
Praha: Odeon 1994; ŠINDELÁŘ, Bedřich: Hon na čarodějnice. Praha: Svoboda 1986. 
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svých dvou osiřelých nezletilých synovců. Výslech prokázal, že hostii si chtěla 
opatřit podle rady Doroty Davidové vernířovická porodní bába Dorota Groerová. 
Ta žebračce za předání hostie slíbila sáček mouky. 

Nesporně se jednalo se o tehdy rozšířenou pověru, že hostie podaná 
s kouskem chleba kravám zvýší jejich dojivost. Pověra byla však hodnocena 
jako zločin čarodějnictví, který musel soudit inkviziční tribunál, jehož předsedou 
se stal v září 1678, po souhlasu pražského apelačního soudu, Jindřich František 
Bolbig. Bylo mu tehdy 62 let a měl dlouhou praxi s inkvizičním soudnictvím. 
Až roku 1696 byla činnost tribunálu zastavena. Inkviziční tribunál ve Velkých 
Losinách a v Šumperku za Bolbigova předsednictví připravil o život na sto osob. 
Osud šumperského duchovního Kryštofa Aloise Lautnera i dalších obětí je 
stálou připomínkou, kam může vést fanatismus, pověrčivost, chamtivost a touha 
po moci.9 

Kromě těchto tragických případů jsou doloženy většinou rozumné soudní 
přístupy. Např. roku 1625 buchlovský fojt Jíra Urbanů obvinil Annu Mášovou, 
že očarovala jeho kobylu, která proto pošla. Případ skončil osvobozením Anny a 
potrestáním Jíry třemi dny vězení a omluvou za křivé nařčení.10 

Vážný trestný čin proti náboženství roku 1674 spáchala měšťanka 
z Valašského Meziříčí Ludmila Sivá. Veřejně odmítala katolickou víru, 
odvolávala se na přímé ospravedlnění vírou bez prostřednictví zpovědníka a 
zpovídala se Bohu, uznávala jen šest božích přikázání. Olomoucká městská rada, 
na kterou se Valašské Meziříčí obrátilo pro právní naučení, požádala nejdříve o 
zevrubné informace o více než sedmdesátileté paní Ludmile. Po zvážení 
okolností ve svém druhém naučení Valašskému Meziříčí doporučila, aby 
městský soud předložil dokument o Ludmilině výslechu dvěma nezávislým 
lékařům a jednomu bradýři. Měli odborně posoudit, zda je žena „dobrého a 
neporušeného rozumu, či zda již poněkud z cesty rozumu kráčí, nebo má nějakou 
vtělenou fantazii.”11 Zodpovědný a racionální postup olomoucké městské rady 

                                                 
9 ZUBER, Rudolf – BEZDĚČKA, Josef – BOMBERA, Jan: Z doby prvních letů na koštěti. Moravský 
Beroun: Moravská expedice 2000; KOČÍ, Josef: Čarodějnické procesy. Praha: Horizont 1973; 
ŠINDELÁŘ, Bedřich: Hon na čarodějnice. Praha: Svoboda 1986. 
10 ŠINDELÁŘ, Bedřich: Hon na čarodějnice. Praha: Svoboda 1986, s. 16-18, 179. 
11 BALETKA , Ladislav: O hrdelním právu ve Valašském Meziříčí. In: Valašské Meziříčí od 
minulosti k dnešku 4, 1972, s. 50-52. Uvážlivost olomouckého městského soudu se projevila i 
v případě trestného činu žhářství, kdy pachatelce hrozilo upálení zaživa či zahrabání zaživa. 
Koncem 17. století třináctiletá Běta ve třech případech založila oheň a město Tovačov požádalo 
olomouckou městskou radu o právní naučení. Nezletilost byla uznána za polehčující okolnost a 
právní naučení z Olomouce doporučilo Tovačovu potrestat pachatelku výpraskem a vypovězením 
z panství. Viz PRASEK, Vincenc (ed.): Tovačovská kniha ortelů olomouckých. Olomouc: 
Vlastenecké muzeum olomoucké 1896, s. 106-107. 
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nesporně zabránil demonstrativním inkvizičním akcím. Nemuselo k nim dojít 
ani na severní Moravě bez ochrany a podpory zaslepených vrchností, úředníků a 
kněží, ale i pražského apelačního soudu. 

Ostatně olomoucká městská rada se významně zasloužila o zastavení činnosti 
inkvizičního tribunálu ve Velkých Losinách a v Šumperku. Předseda tribunálu 
Boblig ve své chamtivosti systematicky připravoval rozšíření působnosti do 
bohatého královského města Olomouce, které znal ze své advokátní praxe. 
Obviněné z Velkých Losin a Šumperku nutil při výslechu uvádět, že 
čarodějnických sabatů na Petrových kamenech v Jeseníkách se aktivně účastnili 
i nejzámožnější olomoučtí měšťané. Olomoucká městská rada včas analyzovala 
nebezpečí a neváhala rozhodně jednat. Poslala císaři Leopoldovi I. oficiální 
protest proti obvinění z čarodějnictví doplněný obsáhlou zprávou o postupech 
Bobligova inkvizičního tribunálu v Šumperku. Dosáhla plné podpory císaře a 
Boblig musel svá obvinění proti olomouckým kacířům stáhnout.12 

Můžeme tedy stanovit závěr, že tresty žen v zemském, městském a 
patrimoniálním právu raného novověku se částečně lišily. Nejmírnější tresty pro 
pachatelky trestných činů stanovilo patrimoniální právo, zejména proto, že 
důsledně nepožadovalo trest smrti. Zákonem stanovené tresty a soudní praxe 
však byly nejen kruté, ale mnohdy i velmi odlišné, neboť zejména při deliktech 
proti dobrým mravům a počestnosti až do konce 18. století bylo ponecháno 
rozhodování na libovůli soudu. Znevýhodnění žen v trestním právu spočívalo 
tedy nejen v zákonech, ale zejména v řízením před soudem. To se markantně 
projevovalo zejména v inkvizičních procesech, které čarodějnictví jako zvrhlé 
sektářské kacířství přisuzovaly a priori ženám. Na rozsudcích inkvizičního 
tribunálu a na osudu bezbranných obětí se však podílel nejen fanatismus a 
chamtivost jednotlivců, ale také podpora vrchnostenské, státní a církevní správy 
a soudnictví. 
 
 

                                                 
12 KOČÍ, Josef: Čarodějnické procesy. Praha: Horizont 1973; ŠINDELÁŘ, Bedřich: Hon na 
čarodějnice. Praha: Svoboda 1986; ZUBER, Rudolf – BEZDĚČKA, Josef – BOMBERA, Jan: Z doby 
prvních letů na koštěti. Moravský Beroun: Moravská expedice 2000. 
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Marečková, Marie 
 

A nık valláselleni bőneinek büntetése a koraújkori joggyakorlatban 
 
A tanulmány a nık koraújkori helyzetét vizsgálja a büntetıjogban elsısorban az 
inkvizíciós vallási- és boszorkányperekre koncentrálva. Az inkvizíciós eljárás 
menetének (általános) rekonstrukciója után a cseh korona országainak 
peranyagát elemzi, s megállapítja, hogy a nagy boszorkányperek sokáig nem 
érintették ıket. Országos jelentıségőek az észak-morvaországi boszorkányperek 
lettek, amelyek 1678-1696-ban a žerotini uradalomban, Velké Losinyban és 
Sumperken városában folytak le. Néhány tragikus eseményen kívül azonban 
többnyire ésszerő bírósági hozzáállás maradt jellemzı. A nık büntetései a Cseh 
Királyságban az országos, városi, és patrimoniális jogban részben különböztek 
egymástól. Legmérsékeltebb büntetéseket a patrimoniális jog szabott, fıleg 
azért, mert nem követelte szigorúan a halálbüntetést. Mivel különösen az 
erkölcsi bőncselekményekben a 18. század végéig a büntetés mértéke a bíró 
akaratától függött, ezért nem volt egységes a gyakorlat. Az inkvizíciós bíróság 
ítéleteiben és a védetlen áldozatok sorsában nemcsak egyesek fanatizmusa és 
kapzsisága játszott szerepet, hanem a földesúri, állami és egyházi kormányzat és 
igazságszolgáltatás is. 
 
 
Marie Mare čková 
 

The Punishment of Women’s Anti-Religious Crimes 
in Early-Modern Legal Practice 

 
The articles takes a look at the situation of women in the early modern times in 
criminal law, primarily concentrating on the religious and witch hunt cases of 
the inquisition. Having presented a general reconstruction of the inquisition 
process, it analyzes the cases in the countries of the Czech crown, and it comes 
to the conclusion that witch-hunt trials did not affect them for a long period. The 
Northern Moravian witch hunt trials gained nationwide importance, which took 
place in Zerotini Lordship, in the cities of Velké Losiny és Sumperken between 
1678 and 1696. Except for a few tragic events, the approach of the courts 
predominantly remained sensible. The punishments of women somewhat varied 
in national, municipal and patrimonial law. The most moderate verdicts were 
returned in municipal law, mainly as a result of not demanding strictly capital 
punishment. Since especially in cases of moral crime the degree of punishment 



 
 
 

Marie Marečková 

 122

had depended on the will of the judge until the end of the 18th century, there was 
no universal practice. It was not only the individual fanaticism and greed that 
played a major role in the verdicts of the inquisitional courts and the fate of 
defenceless victims, but the government and jurisdiction of landlords, state, and 
church, as well.  




