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tak nesmyslnou v�c  a zv�lí t�ch, kte�í m�li pot�ebu se 

jakkoli zviditelnit, je pro naši spole�nost ponau�ením 

dostate�ným. I když… 

1) Šindelá�, Bed�ich - Hon na �arod�jnice; vydalo 

nakladatelství Svoboda; Praha; 1986; strana 32 

2) tamtéž; strana 15 - 16 

X. SHRNUTÍ 

     Tato diplomová práce pojednává o �arod�jnických 

procesech v zemích Koruny �eské po roce 1620, tedy po 

porážce �eského stavovského povstání na Bílé Ho�e. 

     V úvodu je popsaná jako pozadí �arod�jnických proces�

politická situace, která v našich zemích panovala v letech 

1620 – 1790. Tedy až do konce vlády krále Josefa II., 
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prvního panovníky, který již delikt �arod�jnictví coby 

p�ežitek nezahrnul do svého zákoníku. 

     Dále je poskytnut pohled do historie �arod�jnictví a 

v�bec prvopo�átky pronásledování kací�� a �arod�jnic jako 

odpadlík� víry. K�es�anství se tímto zp�sobem snažilo zabit 

všech rival�, kte�í by mohli ohrozit nejprve jeho rozmach a 

pak již i pom�rn� silní postavení ve spole�nosti. Za tímto 

ú�elem nechala z�ídit �ímskokatolická církev instituci 

papežské inkvizice, která bojovala se jménu �isté víry a 

nemilosrdn� odstra�ovala všechny nepohodlné osoby. 

     Následuje rozbor p�edpis�, které ovlivnily pr�b�h 

t�chto proces�. Jsou to konkrétn� dv� významné kodifikace 

trestního práva. Jedna z dob vlády Josefa I. A druhá 

provedená za vlády Marie Terezie. 

     Pozornost je v�nována také Kladivu na �arod�jnice, 

nejstrašn�jší knize st�edov�ku, jak bývá �asto nazývána. 

Toto dílo opravdu velkou m�rou zasáhlo tragicky do život�

spousty lidí. Byla to jakási p�íru�ka pro inkvizitory, 

kte�í podle ní b�žn� postupovali, p�estože to nebyl žádný 

schválený oficiální zákon. 

     Další �ásti pak už jsou v�novány samotné problematice 

�arod�jnic a proces�m s nimi vedených. 

     Nejprve je popsáno, jak taková �arod�jnice podle 

dobových pramen� vlastn� vypadala, jak jí rozpoznat mezi 

ostatními a jaké byly její kouzelné schopnosti, jak mohla 

lidem škodit. 

     Dále je rozebírán pr�b�h takového procesu 

s �arod�jnicí. Od udání až po vynesení rozsudku. Ukázalo 

zde je, jak vyšet�ovatelé dosti obratn� s pr�b�hem takového 

procesu manipulovali ve sv�j prosp�ch, jak se snažili 
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obyvatele všemožn� motivovat, aby udávali své sousedy i to, 

jak poté z obvin�ných pomocí mu�ení vynucovali doznání i 

jména dalších osob. Díky t�mto praktikám pak nar�stala 

nejen �ada zat�ených, ale zvyšoval se i majetek církevních 

i sv�tských hodnostá��, protože vše, co pat�ilo obvin�nému 

po vynesení rozsudku automaticky propadlo ve prosp�ch 

t�chto institucí. 

     Jsou uvád�ny také konkrétní procesy, které se na území 

�eského státu, hlavn� ve Slezsku a na severní Morav�, 

odehrály. 

     Záv�r je pak jakýmsi ohlédnutím a celkovou bilancí 

�arod�jnických proces� a také zamyšlením se nad jejich 

problematikou z hlediska naší soudobé spole�nosti. 

XI. RESUMÉ 

     This dissertation deals with the witch trials in the 

lands of the Czech Crown after the year 1620. That is after 

the defeat of the Czech Uprising of the Estates at the 

Battle on Bílá Hora. 

     At first I would like to give a view of the history of 

witchcraft and the initial persecution of heretics and 


