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Zmrhaná, vyšikovaná (při)vandrovala, Žena a sexuální delikvence v raném novověku. 

Práce pojednává o sexuálních deliktech v Čechách v raném novověku z hlediska normativů 

i soudní praxe. Důležitou součástí práce je analýza dobových slovních obratů užívaných 

k popsání sexuálních deliktů. Zvláštní pozornost je věnována problematice smilstva a 

prostituce ve vztahu k ženám a s tím souvisejícímu tématu sexuální cti. Jedna z hlavních 

otázek práce zní: Kde vedla pomyslná hranice mezi smilstvem a prostitucí? 

Klíčová slova: sexuální delikty, tresty, smilstvo, prostituce, čest, městský soud, zákoníky, 

smolné knihy, svědectví, raný novověk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woman and Sexual Delinquency in Early Modern Age.  

The thesis deals with sexual delicts in the Czech environment in Early Modern Age from 

the normative and judicial practice point of view. An important part of the thesis is an 

analysis of the period phrases used to describe sexual delicts. Special interest is paid to the 

problems of fornication and prostitution in relation to women and the topic of sexual 

honour. One of the main questions is: Where went the imaginary border between 

fornication and prostitution? 

Key words: sexual delicts, punishments, fornication, prostitution, honour, municipal court, 

codes, judicial books, testimonies, Early Modern Age 
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1. Úvod 

 

 

     Ve své diplomové práci pojednávám o mravnostních otázkách v raném novověku, 

zejména ve vztahu k ženám. Rozbor má v jistém slova smyslu dvojí charakter: usiluje 

především o vymezení prostituce, avšak vzhledem k omezenosti pramenů a prolínání 

provinění je zároveň zaměřen na smilstvo, resp. raně novověké sexuální delikty – na jejich 

vzájemné vymezení a charakteristiku. Cílem práce je vysledovat, jaký byl v českých 

zemích ve zkoumané době, tj. mezi léty 1500 až 1800, vztah lidí raného novověku 

k nevěstkám, resp. ženám, které žily (příležitostným) sexuálně aktivním životem, aniž by 

byly vdané, popř. porušily slib manželské věrnosti. Jak raně novověká společnost vnímala 

smilné chování? Kdy je tolerovala a kdy došlo k překročení míry a zařazení na okraj 

společnosti? Můžeme odlišit smilstvo a prostituci? Existovala prostituce v tom slova 

smyslu, jak ji chápeme dnes? Která žena byla jednoznačně vnímána jako nevěstka? Lišila 

se praxe od norem?  

     V diplomové práci tedy usiluji především o rozčlenění a deskripci žen, které porušovaly 

dobovou sexuální morálku, se zvláštním zřetelem na prostitutky. Nastíněné otázky evokují 

i další zajímavé téma a to otázku marginality, resp. cti.  Samotný charakter tématu, i 

vzhledem k užitým pramenům, pak již sám o sobě odkazuje na potřebu zmínit se o formě 

trestů, jimž byli ženy, ale i muži, jako pachatelky, resp. pachatelé sexuálně laděných 

trestných činů vystaveni. Odkazuje tedy na otázku kriminality, resp. kriminalizace 

prostituce, smilstva, cizoložství aj.  

 

 

1.1 Literatura 

 

Nemanželské styky mezi muži a ženami z nižších vrstev městského a venkovského 

obyvatelstva byly v raném novověku, resp. od konce 17. století do 60. let 18. století, 

všedním jevem. Tuto skutečnost konstatuje Jaroslav Pánek na základě studia příbramských 

trestněprávních pramenů pro zmíněné období. Městská rada mohla takovéto chování 

přehlížet, symbolicky trestat anebo se pokusit o umravnění, jak v Příbrami učinila ve druhé 

polovině 20. let a na přelomu 40. a 50. let 18. století, kdy stíhala i „běžné“ smilstvo. 

Nicméně ani tento zostřený přístup nedokázal změnit charakter vztahů mezi ženami a 
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muži, určovaný dobovou mentalitou a sociální realitou, v níž se na jedné straně bránilo 

volnému uzavírání sňatků a na straně druhé se odsuzoval mimomanželský poměr. Za ten 

byly trestány zejména svobodné ženy.1  

     Pokud nebyla městská rada zrovna agilní, byl výskyt mimomanželských sexuálních 

styků soudně stíhán většinou až tehdy, když na sebe někdo z jejich aktérů upozornil jiným 

nápadným způsobem (těhotenstvím či porodem) nebo dalším trestným činem 

(infanticidiem, krádeží aj.). Posuzování „nemravného“ chování dle Pánka naráželo na 

obtíže, neboť do jisté míry předpokládalo posudek specialisty -  například v Sedlčanech je 

však doloženo první lékařské ověření, provedené krajským přísežným chirurgem, až kolem 

poloviny 18. století. Jako částečnou náhradu znaleckých posudků identifikuje Pánek 

fungování jakési „mravnostní komise“ zřízené roku 1662 a skládající se ze čtyř měšťanek. 

Jejich úkolem bylo tzv. ohledání pannen, děveček a vdov, o němž mluví Koldínův městský 

zákoník v článku M 37.2  

     Mravnostní delikty byly tedy zřejmě nedílnou součástí všedního života poddaného lidu. 

Jako trestné činy mohly být kvalifikovány díky hluboké propasti, která zela mezi oficiálně 

proklamovanou morálkou a reálnými společenskými poměry. Navíc znalost legálních 

hranic jednání nebyla pravděpodobně ani v 18. století u poddaného člověka valná – 

delikvent souzený roku 1728 v Křivsoudově se domníval, že jedná-li se o záchranu života 

před vyhladověním, může si něco ukrást. Třebaže se v této době předpokládá výchova 

prostřednictvím kazatelny, zejména u mravnostních deliktů, neznamená to dle Pánka, že by 

všechny nelegitimní sexuální styky představovaly vědomé porušování zákonných norem.3  

     Víra a morálka šířená církví představovaly doplňkové prostředky k udržení kázně při 

budování moderního státu v první fázi zdánlivě absolutistické a centralizované monarchie 

16. až 18. století, které bylo nepředstavitelné bez pomoci vnějšího donucovacího systému. 

Evropští panovníci po celý raný novověk usilovali zejména o centralizaci a monopolizaci 

hrdelní spravedlnosti, které dle nich podmiňovaly posílení státní a vrchnostenské autority. 

Významnou oporu raně novověkého státu představovala náboženská reforma protestantská 

i katolická. Díky potridentské katolické reformaci, která sakralizovala postavu krále, byl 

                                            
1 Jaroslav PÁNEK, Hrdelní soudnictví města Příbramě v 17. a 18. století, Příspěvek k poznání 
pozdněfeudálního soudnictví v Čechách a k metodice studia jeho dějin, in: Středočeský sborník historický 13, 
1978, s. 106 - 107 
2 Jaroslav PÁNEK, Hrdelní soudnictví města Sedlčan v 15. – 18. století, Příspěvek k poznání 
pozdněfeudálního hrdelního soudnictví v Čechách a k charakteristice soudní praxe na lobkovickém dominiu, 
in: Sedlčanský sborník 3, 1979, s. 44  
3 Jaroslav PÁNEK, Hrdelní soudnictví městečka Čechtic v 17. a 18. století, Příspěvek k poznání 
pozdněfeudálního hrdelního soudnictví v Čechách a k charakteristice smolných spisů, in: Středočeský 
sborník historický 12, 1977, s. 139  
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panovnický majestát úzce spjat s majestátem božím. Sklonek středověku – doby, kdy 

vzrůstala městská populace, vyhrocovala se obecná sociální nejistota a valorizovala se 

práce a pořádek - byl provázen údajným nárůstem kriminality. Požadavek účinnější a 

přísnější justice se promítl v nárůstu počtu policejních zákonů, řádů a nařízení, jež měly 

umožnit účinnější kontrolu a dohled nad životem ve městě a na venkově. Trestní justice a 

proces kriminalizace se tak v raném novověku staly běžnou součástí fungování 

společenské a politické sféry. Z tohoto důvodu docházelo k intenzivnější kriminalizaci 

sexuálních (a náboženských) deliktů, již do té doby spadaly buď do kompetence církevní 

justice, nebo byly víceméně tolerovány. Druhá polovina 16. a první polovina 17. století 

byly ve znamení zlatého věku ritualizovaných poprav, kdy exemplární a spektakulární 

justice měla nahradit její faktickou neúčinnost.4 

     Nejen církev (a justice) dohlížela na dodržování norem ve všedním životě městského a 

venkovského obyvatelstva, fungovaly i jiné mechanismy sociální kontroly (rodina aj.), 

zpochybňující jednoduché rozčlenění na vrchnost, vykonavatele sankcí a na vesničany, 

objekt sankcí. Jaroslav Dibelka konstatuje, že odhalením spáchaného sexuálního deliktu se 

člověk ocitl v krizové situaci mobilizující obranné strategie dotyčného. To, jak se při 

výslechu pokoušel konstruovat své jednání co do věrohodnosti, vypovídá o očekávaných 

vzorcích chování, které soudobá společnost tolerovala a považovala za alespoň částečně 

legitimní. Napovrch vystupuje také kategorie genderu, resp. raně novověký koncept 

„mužství“ a „ženství“. Pachatelé a pachatelky nelegitimních pohlavních styků na 

třeboňském panství na přelomu 17. a 18. století, jejichž studiem se Dibelka zabýval, 

prezentovali dvě konstrukce obrazu ženy. Zatímco muži popisovali stereotypní představu 

smyslné a chlípné ženy, ženy líčily samy sebe jako nevinné oběti mužů nedržících slovo, 

tj. příslib sňatku. (Někteří historici považují změnu obrazu ženy v raně novověké 

společnosti – nahrazení z podstaty hříšné ženy nevinnou obětí společenských vztahů, 

potřebující ochranu jurisdikce – za příčinu dekriminalizační tendence 18. století vůči 

deliktům čarodějnictví, infanticidia a deliktům sexuálním.) Tím, že se ženy dopustily 

nelegitimního sexuálního styku, ohrozily svou dobrou pověst, resp. čest. Čest byla tím 

nejcennějším, co člověk v raném novověku měl – podmiňovala dobré sousedské i pracovní 

vztahy, pracovní i sňatkovou „kariéru“. Třebaže byla závislá na faktorech ekonomických a 

společenských, měla, a to zejména, i svou svébytnou hodnotu. Cílem odhalených 

těhotných svobodných žen na třeboňském panství proto bylo získat zpět svoji čest, která 

                                            
4 Daniela TINKOVÁ, Člověk na okraji společnosti, in: Václav Bůžek, Pavel Král (edd.), Člověk českého 
raného novověku, Praha 2007, s. 192 - 193 



 9 

byla dle Dibelky do značné míry ztotožněna s jejich panenstvím. Úplnou nápravu 

poškozené cti podle něj pravděpodobně mohl poskytnout pouze následný sňatek, zpětně 

legitimizující předchozí chování – nahrazující „materiální hodnotu“ panenství 

manželstvím. Jestliže k tomuto výměnnému obchodu nedošlo, snažila se žena alespoň 

prokázat, že k pohlavnímu styku svolila až po příslibu svatby ze strany muže. Takovéto 

prokázání nezajistilo ženě mírnější trest ze strany vrchnosti, zřejmě ale do určité míry 

legitimizovalo její chování v očích „sousedů“. Vzájemný slib manželství, 

doprovázený výměnou dárků, totiž až do tridentského koncilu dostačoval k uzavření 

manželského svazku. Ve venkovské společnosti povědomí o této praxi ještě zřejmě 

poměrně dlouho přetrvávalo. Dalším „stupněm“ byla dle Dibelky alespoň snaha prokázat 

otcovství, přičemž předpokládá, že známý otec, který byl součástí ženiny sociální sítě, 

„vybavil“ dítě lepším sociálním statusem nežli otec „cizí“. Přihlášení se k rodičovství pro 

otce znamenalo ekonomickou zátěž, neboť se musel finančně podílet na pokřtění a 

výchově dítěte. Jako další obrannou strategii nelegitimně těhotných žen Dibelka 

identifikuje svalení situace na znásilnění - zneužití služebné hospodářem nebo jeho synem 

totiž v raném novověku nebylo výjimkou. Jinými aktivními strategiemi těhotných žen 

v boji za zachování cti byl brzký manželský svazek s jiným mužem, aplikování abortivních 

praktik či infanticidium. Muži se v rámci svých obranných strategií uchylovali k vylíčení 

sexu chtivé ženy, odpovědné za svůj osud porušením tolerovaného vzorce chování žen – 

pasivity. Zpochybňovali také počestnost ženy poukazováním na jiné (fiktivní) milence, 

nejlépe tuláky nebo vojáky, jimž také přiřkli zodpovědnost za otcovství. V takovéto situaci 

dle Dibelky velmi záleželo na ženině pověsti v rámci komunity, která jí buď částečně 

chránila, nebo jí naopak uškodila. Žena samotná mohla se zachováním anonymity otce 

souhlasit, ať už  na základě pouhých slibů nebo tajného finančního odškodnění. V rámci 

dalších strategií se muži také schovávali za opilost nebo přímo z panství utekli. Jestliže se 

provinilým ženám podařilo obhájit své jednání a stylizaci do role oběti před soudem, dalo 

se očekávat jejich znovuzačlenění do většinové společnosti; v případě, že si odnesly 

nálepku svůdkyně, čekal je často posun na okraj společnosti.5  

     Richard van Dülmen je názoru, že žena, která porodila nemanželské dítě jehož otec se 

necítil vázán slibem manželství, nemusela být jednoznačně sociálně diskriminována. 

Společně s dítětem se sice nacházela v situaci sociálního ohrožení, ale existuje řada 

případů, kdy se svobodné matky provdaly a jejich dítě bylo začleněno do selské 

                                            
5
 Jaroslav DIBELKA, K novým možnostem studia trestněprávní problematiky, Obranné strategie mužů a žen 
obviněných ze smilstva na třeboňském panství (1650 – 1750), in: Český časopis historický 1, 2008, s. 32 - 52 
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domácnosti. Van Dülmen mluví o „normálnosti“ předmanželské sexuality (nikoliv sexuální 

volnosti), zejména ve venkovském prostředí a samozřejmě s perspektivou pozdější svatby. 

Jako dobu jejího tolerování označuje 16. století, zatímco v 18. století podle něj byla silně 

diskriminována, jelikož byla církví definována jako nelegitimní. Praxe nelegitimních 

sexuálních vztahů, které fungovaly i přes sociální kontrolu (danou úzkým soužitím v rámci 

venkovské společnosti) a hrozby trestem, svědčí o tom, že se morální představy církví a 

vrchností prosadily pouze v omezené míře. V městském prostředí byla situace zcela jiná – 

podmiňoval ji předpoklad manželského původu řemeslníka. Předmanželský pohlavní styk 

zde byl proto diskriminován, resp. kriminalizován a vedl k vyloučení z cechu; cizoložství 

potom způsobilo oficiální uzavření řemeslnické živnosti. Tato strategie vylučování se 

v praxi dle van Dülmena prosadila až v 17. století. V německém prostředí se maloměstsko-

řemeslnické hodnoty  rozšířily mezi široké vrstvy obyvatelstva v 18. století 

prostřednictvím pietismu.6 

     V českém prostředí na tradici předmanželské sexuality upozorňuje také Jaroslav 

Čechura, který studoval výslechové protokoly z jižních Čech z let 1650 až 1770 a který do 

určité míry zpochybňuje dopad sociální kontroly: za zásadní poznatek považuje skutečnost, 

že mladé ženy udržovaly v průběhu let víceméně neskrývané sexuální styky v rámci 

regionálních sociálních struktur, např. s vojáky nebo s venkovany. Také nevelký vzorek 

případů dokládajících synchronní intimní styky určitého muže s více ženami dle Čechury 

prokazuje tolerování takového chování ze strany členů městského soudu, resp. městského 

prostředí. Rovněž na venkově, těžišti nelegitimních sexuálních vztahů, nenachází ani 

náznak kritické reflexe pohlavního chování jednotlivců, jež měli třeba i více partnerek. 

Čechura v této souvislosti mluví o relativně nečekaném aspektu „otevřené sexuality“. 

Vyslýcháni byli ženy i muži, až na posledních dvacet let zkoumaného časového záběru, 

kdy muži pouze zaujímali stanovisko k výpovědím žen. Z jejich výpovědí vyplývá, že k 

tomu, aby svolily k sexuálnímu styku s mužem, stačil víceméně již diskutovaný příslib 

sňatku do budoucna. Taková dohoda byla dle Čechury akceptována i v obci a na panství. 

Jestliže žena otěhotněla a muž dostál svému závazku, bylo vše v pořádku – úředníci 

nemuseli zasahovat. V opačném případě regulace ze strany vrchnosti existovala. Nicméně 

jedním z trendů sociálního vývoje v průběhu 18. století bylo zmírňování trestů za „klasické 

sexuální delikty“, zejm. za smilstvo. Čechura se domnívá, že to bylo dáno nejen 

dynamickým demografickým růstem, ale také určitou změnou chování vrchností. 

                                            
6 Richard van DÜLMEN, Kultura a každodenní život v raném novověku (16. – 18. století) / I., Praha 1999, s. 
193 - 201 
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Rozsudky, většinou vypracované Apelačním soudem, nebyly vyhlašovány v souladu 

s Koldínovým zákoníkem městského práva, popř. hrdelním řádem Josefa I.; pokud ano, tak 

nanejvýš v první fázi řízení. Střet normativů a empirických dokladů shledává Čechura i 

v klasifikaci deliktů – většina provinění hodnocených zákoníky jako nejtěžší (urážka 

panovníka apod.) se v praxi nevyskytla. To, že struktura kriminality ve sledované oblasti 

postrádá klíčové těžké zločiny, resp. je rozprostřena mnohem více po ose horizontální než 

vertikální, je dle něj zásadním zjištěním. Jádrem kriminality ve zkoumaném prostoru byly 

spory směřující dovnitř jednotlivých sociálních skupin, přičemž rolnické usedlé 

obyvatelstvo představovalo, překvapivě, nejméně početnou složku celého spektra nositelů 

kriminality. Ve sledovaném období dochází k restrukturaci celé trestněprávní 

problematiky, některé její rysy doznávají kvalitativních i kvantitativních změn – např. 

sexuální delikty ztrácejí na významu (snižují se tresty), zkracuje se písemný záznam 

výslechu, a na straně druhé se aktivně vystupuje proti minoritám (cikáni, židovští tuláci, 

„cizinci“). Čechura tak v této době předpokládá probíhající strukturální proměnu 

kriminality, tj. objevení se nových prvků ve skladbě kriminální činnosti daných jak 

působením státu, tak větší aktivitou příslušné pozemkové vrchnosti. Za pozoruhodnou 

považuje také skutečnost, že v kriminálních kauzách se jen minimálně angažovala církev, 

jejíž pomocná role (přímluvy aj.) se tradičně předpokládá.7 

     Raně novověké pojetí mravnosti zahrnovalo velký počet deliktů, které byly definovány 

teprve postupně. Tradičně se za neřest považovalo krvesmilstvo, sodomie, znásilnění, 

kuplířství, únos a cizoložství. K nim se přidávaly tresty za obtěžkání, prostituci, 

mimomanželský pohlavní styk a nedovolený manželský slib. Jelikož tato provinění 

nepoškozovala bezprostředně práva jiných osob – kromě znásilnění a cizoložství – nebo 

práva vrchnosti, stíhání se mohlo uskutečnit jen na základě udání. Před soud se tak dostal 

jen zlomek skutečných případů. Nejčastějším proviněním bylo prosté smilstvo - 

mimomanželský pohlavní syk, k němuž se  řadil předmanželský sex snoubenců –, trestané 

zpravidla pokutou, popř. pranýřováním. Jestliže se ženy dostaly až k soudu, pak se jednalo 

zejména o prostitutky, které postihovalo vyhnání metlou z města. Spadalo sem i uzavření 

sňatku bez souhlasu rodičů, konkubinát a kuplířství – tělesné, resp. zneucťující tresty za ně 

stanovené byly tak tíživé, že následné vypovězení bylo nutností. Za smilstvo byly trestány 

zejména ženy, navíc rozsudek býval přísnější, resp. rychleji vynesený než u mužů – to je 

patrné u infanticidia a cizoložství.  Cizoložnice čekal často trest smrti, zatímco cizoložníky 

                                            
7 Jaroslav ČECHURA, Kriminalita a každodennost v raném novověku, Jižní Čechy 1650 – 1770, Praha 2008, 
s. 105 – 128, 267 - 273 
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jen tehdy, přidružily-li se další zločiny. Bigamie byla velmi rozšířená ze strany mužů. Ještě 

trestuhodnější než nevěra bylo krvesmilstvo. Jeho relativně častý výskyt je dán tím, že 

zahrnovalo nejen vlastní pokrevní příbuzné, ale také jakékoliv manželské spojení 

sešvagřených osob. Nejhorším deliktem proti mravnosti byla sodomie, jíž se rozuměla jak 

homosexualita, tak zoofilie, trestaná zpravidla upálením. Nejčastějšími tresty smrti byly 

počestná poprava mečem, fungující i jako projev milosti, nebo hanebné oběšení na 

šibenici. Trest smrti účinkoval jako pokání za zločin zasluhující smrt.8 

     Tresty za sexuální delikty se v průběhu raného novověku snižovaly. U smilstva původní 

vypovězení nebo nucené práce nahradila pokuta nebo krátkodobé uvěznění. V případě 

cizoložství byl například ještě v 60. letech 17. století cizoložník v Sedlčanech sťat, ale už 

od 70. let se i trest vymrskání z města měnil v potupné třídenní stání se svícemi a metlou u 

kostela, popř. složení pokuty. V 18. století, kdy ortel vynášel apelační tribunál, byli 

cizoložníci odsouzeni k nuceným pracím. Pachatelé incestu souzení v Sedlčanech nebyli 

od druhé poloviny 17.století popravováni - ačkoliv původní ortel obvykle stanovoval ztrátu 

hrdla -, postihl je hrdelní revers, vymrskání, vypovězení z panství nebo roční nucené práce. 

Trest smrti naopak neminul pachatele sodomie, resp. zoofilie, byl odsouzen ke stětí a 

k spálení na hranici i s krávou. Za znásilnění byl viník odsouzen ke čtyř letům vojenské 

služby a k finančnímu odškodnění ženy včetně obnosu pro narozené dítě.9 

     Tresty (a samozřejmě i samotné delikty) měly v raném novověku difamující ráz, jen 

minimum mužů a žen bylo po potrestání opět považováno za počestné. Užívaly se jednak  

tělesné, popř. mrzačící tresty, u nichž se zvýraznění účinku dosahovalo mimo jiné tím, že 

trest vykonával kat, tzn. osoba, jež byla ztělesněním nepočestnosti, a které zpravidla 

znamenaly vyloučení z obce a sloužily k označení provinilce a jeho deliktu. Jednak také  

existoval soubor trestů dotýkajících se cti jednotlivce, které měly často podobu sociálních 

sankcí. Jejich hlavním jevištěm byl pranýř, který stál na místech, kde se kumulovalo hodně 

lidí – před radnicí, na náměstí nebo u kostela. Pranýř byl nejen symbolem hrdelní 

pravomoci města, byl také nástrojem výkonu trestu. Odsouzenci stáli na pranýři obvykle 

jednu až dvě hodiny, často i opakovaně, vystaveni výsměchu a opovržení. Delikventovi se 

kolem krku mohla zavěsit cedule hanby, na níž byl písmem a obrazem zachycen jeho čin - 

například lehké ženy držely v rukách slaměný věnec. Potupné stání na pranýři mohlo být 

                                            
8 Richard van DÜLMEN, Kultura a každodenní život v raném novověku (16. – 18. století) / II., Praha 2006, s. 
257 - 265 
9 Jaroslav PÁNEK, Hrdelní soudnictví města Sedlčan v 15. – 18. století, Příspěvek k poznání 
pozdněfeudálního hrdelního soudnictví v Čechách a k charakteristice soudní praxe na lobkovickém dominiu, 
in: Sedlčanský sborník 3, 1979, s. 45 - 46 
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zostřeno tělesnými tresty. Vyskytovaly se i jiné tresty, kupříkladu za mravnostní prohřešky 

mohla být žena odsouzena k ustřižení vlasů, k stání se slaměným věncem na hlavě před 

kostelem, k nošení kamenů hanby nebo k tažení káry s hnojem po ulicích. Vedení 

odsouzeného hlavními ulicemi města, aby divadlu hanby přihlíželo co nejvíce diváků, se 

většinou pojilo k výkonu těchto trestů.10  

 

 

1.2 Prameny a metodologie 

 

Jedním z pramenů, které využívám ve své práci, jsou smolné knihy. Tyto prameny 

„hrdelního soudnictví“ – kterýžto pojem navrhuje Jaroslav Čechura nahradit termínem 

„historická kriminologie“ nebo „historické studium kriminality“ užívaným v německém 

prostředí, jež není zavádějící co do charakteru zločinů, resp. trestů11 - zachycují život 

nižších a jinde opomíjených vrstev městského a venkovského obyvatelstva raně novověké 

společnosti a umožňují tak postihnout jejich všední život, resp. myšlenkový svět a obranné 

strategie v případě ohrožení. Tradice studia písemností trestně právní povahy a 

historiografie marginálních skupin sahá v českém prostředí až do 19. století, kdy zpočátku 

narušila idealizovaný pohled na národní minulost. O zvýšení zájmu o tuto problematiku se 

po vydání několika edic smolných knih zasloužili Josef Svátek popisem katů a poprav, 

ovšem s literární licencí, a Zikmund Winter a Čeněk Zíbrt, již převyprávěli řadu (často 

dnes již ztracených) pramenů k historické kriminologii. Smolnými knihami, resp. jejich 

jazykovou stránkou, se v první polovině 20. století zabýval František Jílek-Oberpfalcer. 

V této době také došlo k vydání celé řady smolných knih různých českých měst a 

městeček. Ve druhé polovině 20. století se v této činnosti pokračovalo, přičemž se rozšířila 

i na jihomoravské prameny. Vzorovou prací je edice smolné knihy městečka Divišova od 

Jaroslava Pánka. Tento autor společně s Evou Procházkovou také ovlivnili další bádání 

tím, že ve svých studiích využili i jiné prameny trestně právní povahy. Dalším zásadním 

Pánkovým počinem bylo sepsání metodologicky nosné studie Městské hrdelní soudnictví 

v pozdně feudálních Čechách, v níž přiblížil organizaci a kompetence hrdelních soudů 

včetně jejich sociálně ekonomického zázemí a pokusil se o klasifikaci trestných činů. 

Problematika hrdelního soudnictví v  českých zemích 16. – 18. století byla tématem 

                                            
10 Richard van DÜLMEN, Kultura a každodenní život v raném novověku (16. – 18. století) / II., Praha 2006, 
s. 204 - 207 
11 Jaroslav ČECHURA, Kriminalita a každodennost v raném novověku, Jižní Čechy 1650 – 1770, Praha 
2008, s. 17 
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konference, jež se konala v devadesátých letech 20. století v Pardubicích a jež byla 

doprovozena soupisem pramenů a literatury, cennou pomůckou pro další badatele. Za 

novými metodologickými formulacemi a způsobem kladení otázek stojí především britští a 

francouzští historici, zejm. Michel Foucault. Nový způsob práce nesměřuje jen do oblasti 

právních dějin, ale vychází z historickoantropologických východisek – v popředí zájmu se 

ocitl konkrétní člověk a jeho životní zkušenosti i různé sociální praktiky v konkrétním 

prostoru. Sledovány jsou také rozdíly mezi oficiální normou a odlišnou raně novověkou 

soudní praxí, sociální kapitál provinilců, mechanismy sociální kontroly aj. V současném 

evropském dějepisectví dominují sociální dějiny kriminality a gender history. V českém 

bádání, které má před sebou ještě dlouhou cestu, je v posledních letech patrný příklon k 

západoevropské historiografii, resp. ke konkrétnímu člověku jako aktéru dějin.12 

     V nedávné době, v říjnu 2008, se v Ústí nad Labem konala konference věnovaná stavu a 

zpřístupňování středověkých a raně novověkých městských knih; o smolných knihách zde 

referoval Petr Kreuz.13 V této práci užívám dochované smolné knihy dvou českých horních 

měst – Kutné Hory a Příbrami14 -, které jsou bohaté na mravnostní delikty (ačkoliv 

samozřejmě tento typ delikvence byl rozšířen obecně). Ke zvýšené sexuální kriminalitě 

vedlo více faktorů: nahromadění mužského elementu (horníků), zejm. v Kutné Hoře, která 

byla v předbělohorské době třetím největším městem Čech (skoro deset tisíc obyvatel), 

v nichž byla Příbram, resp. Svatá Hora v době pobělohorské jejich nejvýznamnějším 

poutním místem. K poutníkům, resp. nocležníkům se zde navíc přidružovalo vojsko, jež ve 

městě sídlilo v zimních měsících. Každá ze smolných knih reprezentuje různé historické 

období raného novověku – kutnohorská 16. století, příbramská 18. století - a umožňují tak 

sledovat určitou proměnu v čase. 

     Kutnohorskou černou knihu formou regestových záznamů zpracovali Marie a Zdeněk 

Bisingerovi15, stejným způsobem zpracoval příbramskou smolnou knihu Jaroslav Pánek.16 

Obě práce mi posloužily jako výchozí bod při archivním hledání dobových záznamů se 

sexuálním kontextem. Edicí smolných knih existuje samozřejmě mnohem více, nejméně 

                                            
12 Jaroslav DIBELKA, K novým možnostem studia trestněprávní problematiky, Obranné strategie mužů a žen 
obviněných ze smilstva na třeboňském panství (1650 – 1750), in: Český časopis historický 1, 2008, s. 19 - 33 
13 V rámci popularizace poskytl také rozhovor Českému rozhlasu: 
http://media.rozhlas.cz/sever/audio/_audio/00820061.mp3 
14 SOkA Kutná Hora, Smolná kniha; SOkA Příbram, Černá kniha 
15 Marie a Zdeněk BISINGEROVI, Kutnohorský manuál práva útrpného (Smolná kniha) 1521 – 1571, Kutná 
Hora 1987 
16 Jaroslav PÁNEK, Hrdelní soudnictví města Příbramě v 17. a 18. století, Příspěvek k poznání 
pozdněfeudálního soudnictví v Čechách a k metodice studia jeho dějin, in: Středočeský sborník historický 13, 
1978 
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dvacet, některé z nich jsou komentované (např. Tábor, Divišov), ostatní obsahují 

zmiňované regesty - tj. dozvídáme se jen kdo, kdy a co spáchal, jeho / její rozsudek, a 

popř. zda měl delikvent spolupachatele. Jsou zpracované formou kolonek, nikoliv formou 

přepisu jednotlivých případů.17 Vzhledem k tomu, že záznamy z použitých smolných knih 

jsou značně stereotypní, resp. stylizované nejsou ani v této práci prezentovány jejich 

kompletní přepisy – zprostředkovány jsou zejm. pasáže užívající dobové slovní obraty 

označující sexuální delikt, resp. trest.18 

     V popředí mého zájmu stojí jednak sociální charakteristiky a rozsudky jednotlivých 

aktérek (aktérů) deliktů, resp. recidivistek (recidivistů), na jejichž základě usuzuji o 

charakteru sexuálních deliktů, resp. možnosti prostituování se dotyčných, jednak dobová 

slovní zásoba užívaná k popisu trestné činnosti delikventů. Při analýze raně novověkých 

idiomů a obratů spojených se sexuálně trestnými činy a při jejich interpretování, resp. 

snaze rozkrýt význam dobových termínů, jsem měla v úmyslu využít Jílkovu-

Oberpfalcerovu publikaci Jazyk knih černých, jinak smolných. Ta se však zabývá pouze 

gramatickou stránkou věci, nikoliv stránkou sémantickou a není tak vhodná pro účel mé 

práce. Interpretace, resp. snaha o interpretaci dobových pojmů jako např. „neřády“, je 

stručně prezentována v přílohách  této práce a komplexněji potom ve čtvrté kapitole.19 

Vzhledem k tomu, že kutnohorský a příbramský pramen reprezentují různá období, liší se 

nejen svými rozsudky, ale i užívanými pojmy. Oba prameny tak poukazují nejen na možné 

lokální diference jazyka (popř. jeho vývoj v čase), ale také ilustrují proměnu hmotného 

trestního práva, resp. trestů za jeden a týž delikt. 

     Jazyk smolných knih a tedy i jejich vypovídací hodnota je omezená, neboť zápisy jsou 

víceméně stručné, popř. stylizované. Každá ze zmíněných smolných knih je také trochu 

jinak pojata - zatímco ve starší, kutnohorské, jsou jednotlivé případy zachyceny jedním 

souhrnným zápisem, synteticky, tak v mladší knize příbramské se většinou vyskytují 

vklady dílčí, analytické. Tato odlišná formální struktura knih  je dána tím, že v Kutné Hoře 

knihu vedl „klasicky“ městský písař (celkem dva), zatímco v Příbrami tak činil rychtář 

(celkem devět), který chronologicky zapisoval jednotlivé stupně řízení: uvěznění, výslech, 

trest, propuštění, popř. podstoupení podkladů vyšší instanci, žádost o milost a vyhlášení 
                                            
17 Martina HAVLŮJOVÁ, Ženská kriminalita v Čechách ve světle smolných knih (16. – 18. století), in: 
Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, Série C, Ústav jazyků a humanitních studií 5, Pardubice 
1999, s. 189 - 192 
18 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století a Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. 
století 
19 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století a Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. 
století 
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milosti nebo potvrzení rozsudku apelačním soudem. Tato skutečnost je viditelná i v příloze 

č. 1, v tabelárním přehledu pojednávajícím sexuální delikty v Příbrami, v něm je řada 

zápisů opatřena vícero daty. Příbramská smolná kniha je zachována v rozmezí let 1726 až 

1777 a mravnostní delikty v ní nacházíme v letech 1726 až 1766 (roku 1765 byla 

příbramské městské radě odebrána hrdelní pravomoc). Kutnohorská smolná kniha se 

dochovala pro léta 1521 až 1532 a 1552 až 1571, zápisy o sexuálních deliktech jsou v ní 

k dispozici pro první období pouze v letech 1522 a 1524 a pak po celé druhé období. Fakt, 

že pro určitá léta máme k dispozici četnější zápisy neznamená, že by stoupla kriminalita, 

ale ukazuje na lepší dochování černé knihy, popř. větší aktivitu městské rady ve stíhání. 

     V souvislosti s limitovanou vypovídací hodnotou smolných knih, je také třeba vzít 

v potaz otázku o kom zápisy vypovídají. Zprostředkovávají nám informace o nižších, resp. 

nejnižších vrstvách městského a venkovského lidu jazykem vzdělaných úředníků hrdelního 

soudu, kteroužto skutečností jsou samozřejmě ovlivněny. Síla těchto ustálených 

„smolných“ formulací leží v jejich množství, které nám umožňuje vysledovat určitý 

přístup, vývojový trend a podobně. Na stranu druhou nám však tyto dokumenty městské 

hrdelní jurisdikce neumožňují seznámit se s „hlasem lidu“ a proto další pramen této práce 

představuje kniha svědomí královského města Žatce, kterou editoval Bohumír Roedl. 

Svědecké výpovědi v ní obsažené a podané u žateckého městského soudu v letech 1580 až 

1587 jsou taktéž zprostředkovány vzdělaným příslušníkem soudu, avšak Roedl je názoru, 

že nejsou nijak významně pozměněny (např. stylizovány). Naopak se dle něj ve většině 

případů shledáváme s  doslovným přepisem svědectví k jednotlivým soudním sporům. 

Ukazuje na to výskyt zkomolených výrazů, nářečí či specifických frází užívaných svědky 

vypovídajících vícekrát. Roedl však zároveň podotýká, že realita o níž svědkové 

vypovídají, resp. na níž vzpomínají je nutně omezena tematickým zaměřením výpovědí, 

jejichž těžištěm jsou majetkové spory a pře na ochranu cti. Druhým významným 

handicapem je omezení diskurzu, resp. řeči. Roedl v této souvislosti upozorňuje na 

Foucaultem vymezená tři společenská tabu: 1. předmětové, 2. rituálu okolností a 3. 

výhradního práva vypovídajícího subjektu. Do první kategorie se řadí otázky týkající se 

sexuality – svědci o této oblasti vypovídali spíše zdrženlivě. Druhá kategorie ukazuje vliv 

prostředí, tj. městského úřadu a charakteru situace – svědci mohli být ovlivněni novostí a 

vážností chvíle. Do třetí kategorie Roedl umístil ohled na příbuzné či jiné blízké osoby – 

svědkové si na některé věci nechtěli vzpomenout. K těmto omezením se přidružovala 

osobnost člověka a jeho nebo její paměť - ne každý svědek vypovídal o stejné zkušenosti 

stejně. Svědčit také nemohl každý, omezení se týkala věku (muži pod osmnáct, dívky pod 
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patnáct let), příbuzenství (manželé, rodiče a děti, resp. sourozenci žijící v nedílu), zdraví 

(slepí, hluší, šílení) a sociálního postavení (osoby bezectné, např. s hrdelním reversem, a se 

sníženou ctí, např. povolání kata, rasa či biřice).20 Ačkoliv každý ze svědků určitého 

případu vypovídal trochu jinak, resp. svými slovy, jsou jejich výpovědi zajímavé co do 

užívaného jazyka a nastínění dobové sociální reality - zejm. čeládky, resp. děveček - a 

tvoří těžiště čtvrté kapitoly, pátrající po sémantickém významu dobových idiomů. Všední 

život děveček se promítá zejména v přích na ochranu sexuální cti, z kterýchžto svědectví 

v této práci těžím. Ze sporů také pro dokreslení selektuji urážky se sexuálním zabarvením, 

jimiž se lidé v raném novověku častovali. 

     Úředníci kutnohorské, žatecké a příbramské hrdelní jurisdikce se při výkonu svého 

povolání řídili dobovými zákoníky, které představují další pramen mé práce. V Kutné Hoře 

používali „domácí“ zákoník, neboť ve druhé polovině 20. let 16. století zde sepsal  M. 

Brikcí z Licka svá Práva městská,21 schválená roku 1536.  Do doby jejich užívání spadají i 

žatecké svědecké výpovědi. Relevantním je i použití Práv městských od Pavla Kristiána 

z Koldína22 z roku 1579, resp. 1610 – nekorespondují tedy přímo s časovým vymezením 

mnou použitých smolných knih a svědectví -, jelikož dobové zákoníky se v mnohém 

opakovaly. Navíc se v Koldínovi setkáváme s relativně bohatou mravnostní tématikou, 

kterou pojednávám ve třetí kapitole o sexuálních deliktech v normativech. Takovýto 

postup mi umožňuje ukázat specifický přístup zákonodárců raného novověku, vývoj trestů 

v teoretické rovině aj.  

     Těžiště sexuálních deliktů u Brikcího leží zejména v popisu „ulouzení“ a to manželky, 

dcery, panny, vdovy nebo děvečky, o němž pojednává kapitola O násilí panen a paní, 

článek 1 a 2, resp. O násilí a moci vzetí panen a žen, článek 1.23 Zde nalezneme nejen 

stručný popis únosu a znásilnění, ale i cizoložství nebo bigamie. Při práci s definicemi 

těchto deliktů jsem opominula některé jejich variace (např. útěk viníka, útěk obou aktérů 

aj.), které nepovažuji za podstatné pro účel této práce.  

     U Brikcího, ale také u Koldína se zejm. delikt znásilnění výrazně pojí s tzv. počestností, 

resp. sexuální ctí ženy -  „čest“ je jednou z podstatných interpretačních kategorií této práce, 

neboť „poctivost“ byla důležitým dobovým kritériem pro hodnocení mravnosti žen. Tato 

                                            
20 Bohumír ROEDL (ed.), Svědectví z morového času, Kniha svědeckých výpovědí u městského soudu v Žatci 
z let 1580 – 1587, Praha 2003, s. xv – xvi, xxii 
21 Josef a Hermenegild JIREČEK (edd.), M. Brikcího z Licka Práva městská dle textu z r. 1536, Praha 1880 
22 Josef JIREČEK (ed.), Práva městská království Českého a markrabství Moravského spolu s krátkou jich 
summou od M. Pavla Krystyana z Koldína, Praha 1876 
23
 Josef a Hermenegild JIREČEK (edd.), M. Brikcího z Licka Práva městská dle textu z r. 1536, Praha 1880, 

s. 241 – 243, 248 - 249  
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skutečnost se dobře odráží v použitých žateckých svědectvích. V kapitole O pokutách a 

rozličných trestáních na přestupníky řádu a práva24 v  článku M 29 Koldín zmiňuje 

cizoložství a v článku M 30 smilstvo a znásilnění. Články M 31 až M 33 rozsáhle – 

podobně jako u Brikcího – pojednávají o únosu, resp. znásilnění ženy a zejména o její 

(vyžadované) reakci na ně. Určuje se, které jednání ženě nepošpiní čest (kombinace křiku, 

doložení ublížení na těle aj.), a které jí neumožní násilníka žalovat (pasivita). Zevrubná 

charakteristika takovéto situace dokládá její význam pro raně novověkou společnost. 

Článek M 37 popisuje dobovou záležitost tzv. ohledání – jinými slovy Pánkovu 

„mravnostní komisi“ -,  kterému byly podrobovány svobodné dívky podezřelé 

z otěhotnění; jedno z žateckých svědectví tuto záležitost dosvědčuje v praxi. V článku jsou 

jako iniciátoři, resp. lidé zmocnění k nařízení ohledání, uvedeni konšelé a jako 

vykonavatelky poctivé ženy (v žateckém svědectví se může zdát, že iniciativu převzaly 

samotné ženy). S článkem M 39 se Koldín vrací zpět k mravnostním deliktům, rozšiřuje 

v něm specifikaci cizoložství a v článku M 40 pojednává bigamii; v článku N 1 incest a v 

článku N 2 kuplířství. 

     Na příbramské zápisy černé knihy připadá užívání Hrdelního řádu Josefa I.25 z roku 

1708. Co se formální struktury týče, tento zákoník popisuje sexuální delikty systematičtěji 

- to se projevuje mimo jiné v tabelárním přehledu,26 jehož cílem je umožnit rychlý přehled 

o mravnostních přestupcích a trestech pojednaných v raně novověkých zákonících, 

městských i zemských. Sexuální delikty jsou v Constitutio Criminalis Josephina 

pojednány v paragrafech 19 až 27 (z čtyřiceti pěti), přičemž nově přibývá delikt sodomie a 

pohlavní styk s židy. Ty jsou také v řazení deliktů na prvních místech, dále následuje 

incest, znásilnění, únos, cizoložství, bigamie, kuplířství a smilstvo. Po definování deliktu a 

vymezení trestu následuje výčet otázek, které mají, resp. mohou být použity při 

vyšetřování. Nakonec jsou stanoveny přitěžující a polehčující okolnosti. Podobně jako 

Brikcí, resp. Koldín zachovává Josephina hrdelní trest u znásilnění, cizoložství a bigamie, 

avšak nepřejímá některé jeho varianty: drastický trest zahrabání zaživa pro bigamistku27 a 

soukromé potrestání v rodinném kruhu – zabití nevěrné manželky, resp. obou cizoložníků 

manželem, popř. otcem. Trestání má být již výhradně institucionální. Články zákoníku se 
                                            
24
 Josef JIREČEK (ed.), Práva městská království Českého a markrabství Moravského spolu s krátkou jich 

summou od M. Pavla Krystyana z Koldína, Praha 1876, s. 308 – 313; kategorie cti jsou pojednány v kapitole 
O svědcích a svědomích, s. 68 
25 Hrdelní řád Josefa I., Praha 1708 
26 Viz Příloha č. 1, Sexuální delikty v normativech 16. – 18. století 
27 V Hříchu, zločinu, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha 2004 Daniela Tinková konstatuje, že 
identický trest vyhrazený ženám, které spáchaly infanticidium, byl v praxi cestou milosti nahrazován stětím 
před vyhlášením Josefiny, s. 315 
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koncentrují na viníky deliktů, za něž jsou považováni muži u provinění únosu a znásilnění 

a obě pohlaví u sodomie (ačkoliv otázky spíše ukazují na předpoklad mužského pachatele), 

incestu, cizoložství, bigamie, kuplířství a smilstva. „Doprovodné komentáře“ o tom, jak se 

má žena chovat při znásilnění a po něm, resp. důraz na sexuální čest ženy zde 

nenalezneme; zákoník se drží výhradně deliktů. 

     Porovnání normativních pramenů uzavírám využitím Trestního zákoníku Marie 

Terezie28 z roku 1768, resp. 1771, který je symbolickým koncem předmoderního 

zákonodárství. Časově  nekoresponduje s mnou užívanými knihami smolnými, resp. 

svědectvími, je však důležitým dokladem doby. Constitutio Criminalis Theresiana 

pojednává mravnostní problematiku v článcích 74 až 82 (pátá kategorie z devíti), přičemž 

řazení deliktů začíná sodomií, následuje incest, znásilnění, cizoložství, bigamie, únos, 

kuplířství, smilstvo a smilstvo s nevěřícími, resp. „těžké“ smilstvo. Do kategorie „těžkého 

smilstva“ Theresiana řadí specifické zneužití moci (např. smilstvo kmotra s kmotřenkou 

nebo biřice se zadrženou ženou), nerespektování vysokého postavení (smilstvo člověka 

nízkého statusu se šlechtičnou) nebo církevního slibu (smilstvo s jeptiškou, popř. 

mnichem, duchovním) a zneužití nezletilé, resp. mentálně zaostalé nebo opilé ženy. Výše 

trestů stanovených za jednotlivé delikty neodpovídá klasifikaci deliktů - např. smilstvo 

s „nevěřícími“, jež se většinou mělo trestat ztrátou hrdla, je až na posledním místě. Oproti 

tomu Josephina víceméně řadí provinění v závislosti na výši trestu. Po formální stránce 

podává Theresiana nejsystematičtější charakteristiku deliktů. V prvním paragrafu se 

stanovuje, kdo delikt páchá; ve druhém následuje výpis „typických“ projevů delikvence 

sloužících jako popud k vyšetřování; ve třetím je v zásadě rozšířen popis těchto projevů, 

mají však již vést k zatčení z rozhodnutí soudce; čtvrtý paragraf  kompletuje výčet těchto 

„odůvodněných“ podezření nebo „důkazů“, tentokrát, jestliže viník zapírá,  směřujících k 

mučení; pátý paragraf vyjmenovává možné otázky kladené při tortuře; šestý paragraf 

stanovuje trest; sedmý přitěžující okolnosti a osmý okolnosti polehčující. Některé delikty 

mají paragrafů méně – u incestu a únosu jsou sloučeny paragrafy 2 a 3; u smilstva chybí 

paragrafy 2 až 5, tzn. neuvažuje se o důvodech k zatčení a výslechu při mučení; smilstvo 

s nevěřícími, resp. „těžké“ smilstvo postrádá i paragrafy 7 a 8, tj. pouze se definuje delikt a 

stanovuje trest. Jediným deliktem, u nějž není přímo nebo v rámci přitěžujících okolností 

stanoven hrdelní trest, je „obyčejné“ smilstvo - o tom pravděpodobně svědčí i absence 

potřeby jeho viníky podrobovat tortuře. Z tohoto úhlu pohledu se potom zdá zajímavé, že 

                                            
28 Trestní zákoník Marie Terezie, Vídeň 1771 



 20

mučení není také zahrnuto v článku o smilstvu s nevěřícími a „těžkém“ smilstvu, který 

operuje hrdelním trestem a jako jediný neobsahuje ani polehčující, ani přitěžující 

okolnosti.  

     Obecná charakteristika zákoníků, včetně dosud nezmíněného Obnoveného zřízení 

zemského, je obsažena ve druhé kapitole, v níž přehledově pojednávám organizaci raně 

novověké jurisdikce a dobové zákonodárství. Ve třetí kapitole se podrobně zabývám 

jednotlivými sexuálními delikty, tak jak jsou prezentovány v tehdejších normativech. 

V této souvislosti je potřeba upozornit na pojmy, které pro označení mravnostních přečinů 

v práci užívám, jako např. smilstvo, kuplířství, incest aj. Jedná se většinou o moderní, resp. 

modernější pojmy, které umožňují lepší srozumitelnost a jejichž podrobnější rozbor je 

součástí druhé kapitoly. Jen pro ilustraci, dobová terminologie pracuje s pojmy jako např. 

„chlípnost proti přirození, aneb sodomský hřích“, „krve sprznění“, „dvojnásobé 

manželství“, „svodnictví“ aj. Zatímco u městských práv užívám Jirečkovy edice, v případě 

Josephiny a Theresiany používám tištěné české verze zákoníků a citace z nich transkribuji. 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé zákoníky užívají různou klasifikaci sexuálních deliktů, 

řadím je v příslušné kapitole, resp. tabulce v příloze č. 1, podle posledního předmoderního 

zákoníku, tedy tereziánského. V případě tabelárních přehledů ze smolných knih, které tvoří 

přílohu č. 2 a č. 3 této práce, seřazuji provinění chronologicky a tematicky a pro citace 

užívám taktéž transkripci. Zároveň pro možnost srovnání odkazuji nejen na pramen, ale i 

na jeho regestové zpracování Bisingerovými, resp. Pánkem. Nejen se smolnými knihami, 

ale také se svědectvími pracuji ve čtvrté kapitole, v níž se zabývám interpretováním 

dobových pojmů spojených se ztrátou sexuální cti žen a snahou rozlišit smilstvo a 

prostituci.  V závěrečné části věnuji prostor zhodnocení dosažených závěrů a stručnému 

zasazení prostituce do časového a prostorového, resp. evropského kontextu. Ačkoliv je 

prostituce běžně známá pod klišé „nejstarší řemeslo“, omezím se v historickém nástinu 

víceméně pouze na samotný raný novověk a dobu předcházející, tj. středověk, což pro 

účely této práce považuji za dostačující.  
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2. Zlatá doba „práva meče“  

 

 

Organizace hrdelní jurisdikce v raném novověku v českých zemích byla výsledkem 

dlouhodobého vývoje: během středověku se při zápase o svrchovanou vládu nad 

poddanými postupně přenesla zeměpanská hrdelně právní pravomoc na pozemkové 

vrchnosti. Od 14. století pak přesouvaly feudální vrchnosti stíhání trestních činů na své 

poddané ve městech a městečkách. Oproti poddanským městům, jejichž tribunály 

zůstávaly výkonnými orgány vrchnosti, byly soudy v královských městech poměrně 

samostatné. Tento přechod byl dokončen v  pohusitském a jagellonském období, kdy se 

hrdelní soudy ustavily ve všech městských centrech jednotlivých panství a ojediněle 

získaly hrdelní právo i vesnice. 16. až 18. století je tak „zlatou dobou“ hrdelního 

soudnictví.29  

     V polovině 16. století došlo ke zřízení pražské apelační rady jako vrchního práva nad 

městskými soudy v Čechách, na Moravě se pak většina místních (vyšetřovacích a 

výkonných) soudů soustředila kolem moravských vrchních (rozhodujících) městských 

soudů v královských městech. Jako nejvyšší soudní stolice působil brněnský a olomoucký 

soud, z nichž bylo odvolání možné pouze k panovníkovi. Až roku 1709 se i pro moravské 

soudy stala nejvyšší instancí pražská apelační rada, od roku 1753 pak apelační soud pro 

Moravu v Brně.30  

 

 

2.1 Městský soud 

 

Městský soud byl personálně identický s městskou radou. Soudní řízení v 17. a 18. století 

spočívalo na dvou vybraných konšelech, kteří za asistence městského písaře vedli 

vyšetřování na místě činu, prováděli výslechy, včetně útrpných, a výsledky šetření 

předkládali městské radě. Na tzv. rychterním právu, de facto nižší soudní úrovni, 

rozhodoval drobnější případy a přestupky (např. urážky na cti) rychtář, který také  dohlížel 

na nižší zřízence (biřic aj.) a obecní vězení.  Hrdelní záležitosti byly rozhodovány, resp. 

vyhlašovány za účasti „plné rady“ - tj. dvanácti konšelů včele s purkmistrem -, jíž 

                                            
29 Jaroslav PÁNEK, Městské hrdelní soudnictví v pozdně feudálních Čechách, (Výsledky, problémy a 
perspektivy studia), in: Československý časopis historický 32, 1984, s. 704 - 705 
30 Karel KŘESADLO, Jihlavské právo, in: Kapitoly z historie Jihlavy, Jihlava 1992, s. 36 - 45 
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v poddanských městech doplnil i zástupce vrchnosti. Městský písař, člověk dokonale znalý 

písma a obeznámený se zásadami právního řízení, byl ústřední osobností městské rady, což 

se promítalo i v jeho finančním ohodnocení. 

     Kompetence městské rady v hrdelně právní oblasti byla v královských městech 

vymezena hranicí města, u poddanských měst byla rozšířena na panství vrchnosti. Spadali 

do ní také delikventi neurozeného původu dopadení v blízkosti soudu a cizopanští poddaní 

ze sousedních statků, na nichž chyběly hrdelní soudy. Na bezpečnost regionu – zatýkáním 

a kontrolováním podezřelých míst - měli dohlížet krajští hejtmané, jejichž vliv zesílil od 

sklonku 17. století.31 

    

   

2.2 Krajský úřad 

 

Krajský úřad představoval pojítko mezi městskou a zemskou správou. Jeho předností 

oproti městskému soudu byla větší možnost organizovat rozsáhlejší akce proti skupinám 

společensky nežádoucích osob, případně proti obzvlášť nebezpečným jednotlivcům. 

Hejtmané dávali pokyn k zadržení stíhaných osob a jejich uvěznění, k zahájení jejich 

vyšetřování i jejich propuštění. Význam krajského úřadu ležel zejména v organizování 

součinnosti městských hrdelních soudů, zejména při přesunech delikventů z menších měst 

a městeček do měst s hrdelním soudem stejného nebo vyššího řádu. Krajský úřad takto 

přesunoval v posledních třech desetiletích existence decentralizovaného hrdelního 

soudnictví těžiště boje proti kriminalitě do větších měst s kvalitnějším výkonným aparátem 

a věznicemi. Vytvářela se tak hierarchie městských soudů, počínající drobnými městskými 

obcemi se soudy nižší třídy přes města se soudy první třídy a krajské město s jeho soudem 

po pražské hrdelní tribunály. Předjímaly se tím pozdější zákonné úpravy, které vedly roku 

1765 k degradaci velké většiny hrdelních soudů na pomocné soudy vyšetřovací a 

k soustředění hrdelní agendy v krajských městech. Centralizace hrdelního soudnictví 

v Čechách se tak prakticky připravovala už od první poloviny 18. století.32 

 

 

                                            
31 Jaroslav PÁNEK, Městské hrdelní soudnictví v pozdně feudálních Čechách, (Výsledky, problémy a 
perspektivy studia), in: Československý časopis historický 32, 1984, s. 705 - 706 
32
 Jaroslav PÁNEK, Hrdelní soudnictví města Příbramě v 17. a 18. století, Příspěvek k poznání 

pozdněfeudálního soudnictví v Čechách a k metodice studia jeho dějin, in: Středočeský sborník historický 13, 
1978, s. 98 - 99 
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2.3 Apelační soud 

 

Apelační soud zřídil roku 1548 Ferdinand I. jako královský tribunál na Pražském hradě, jež 

byl oprávněn vyřizovat odvolání od všech soudů první instance, tj. městských soudů, 

v trestních i civilních záležitostech. Tento nástroj panovnického dozoru nad hrdelním 

soudnictvím, který vedl k větší objektivizaci a zodbornění rozsudků, se prosazoval 

v poddanských městech a městečkách pozvolna. Rostoucího významu nabýval během 

druhé poloviny 17. století, kdy  po dočasném úbytku v prvních desetiletích po Bílé Hoře 

opět narůstal počet hrdelních soudů. Apelační soud jednal na základě písemných sdělení, 

což negativně ovlivňovalo délku a náklady vynaložené na trestní řízení. Tribunál 

potvrzoval a revidoval rozsudky městských soudů a rozhodoval ve všech důležitých 

kriminálních procesech.33  

 

 

2.4 „Smolná“ agenda 

 

S trestněprávními zápisy se lze shledat ve více typech pramenů. Jaroslav Pánek považuje 

vytěžení smolných knih, smolných spisů a příslušných písemností pražského apelačního 

tribunálu, zejm. ortelních manuálů za trojici základních pramenů při práci na dějinách 

hrdelního soudnictví v kterémkoli městě, nebo městečku. To samozřejmě neznamená, že 

knihy či spisy musí být k dispozici, např. v Příbrami se smolné spisy zachovaly pouze 

ojediněle.34  

     Smolné knihy jsou typickou soudní knihou raného novověku a jsou nejvydatnějším a 

nejsoustavnějším pramenem k poznání dějin hrdelního soudnictví. Se samostatně 

vedenými (a dochovanými) smolnými knihami se setkáváme od první čtvrtiny 16. století 

do třetí čtvrtiny 18. století. Jedná se většinou o papírové kodexy, v nichž se nachází 

záznam inkvizičního řízení s osobou obviněnou z  trestně právního nebo hrdelního deliktu. 

Zápisy zpravidla prováděl radní písař, výjimečně specializovaný krevní písař. V knihách ze 

16. a z první poloviny 17. století se vyskytují jednodušší varianty zápisů – nadpis typu 

                                            
33 Jaroslav PÁNEK, Městské hrdelní soudnictví v pozdně feudálních Čechách, (Výsledky, problémy a 
perspektivy studia), in: Československý časopis historický 32, 1984, s. 707; Hrdelní soudnictví města 
Sedlčan v 15. – 18. století, Příspěvek k poznání pozdněfeudálního hrdelního soudnictví v Čechách a 
k charakteristice soudní praxe na lobkovickém dominiu, in: Sedlčanský sborník 3, 1979, s. 29 
34 Jaroslav PÁNEK, Hrdelní soudnictví města Příbramě v 17. a 18. století, Příspěvek k poznání 
pozdněfeudálního soudnictví v Čechách a k metodice studia jeho dějin, in: Středočeský sborník historický 13, 
1978, s. 93 
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vyznání, jméno zločince, důvod uvěznění, záznam o výpovědi zločince a zápis o provedení 

exekuce. Písař buď zaznamenal kompletní výpověď obžalovaného, dobrovolnou či 

vynucenou při tortuře, nebo si u zasedání soudu psal poznámky, na jejichž základě pak 

sestavil jednoduchou formuli. Ve smolných knihách vedených v druhé polovině 17. a 18. 

století bývají zápisy obohacené o jinou agendu, jako např. o korespondenci s apelačním 

soudem. Záznam z výpovědi na mučení již nebyl souvislým vyprávěním, ale jedná se o 

tzv. interrogatoria a responsoria, kdy delikvent odpovídal na normalizované otázky. 

Smolné knihy se zpravidla dochovaly jen pro určitý časový úsek a ani pro ten nemusí být 

kompletní, na což mohou poukázat další prameny, jako např. smolné spisy.35 

     Smolné spisy, které u některých městských obcí představují nejdůležitější oporu pro 

studium hrdelního soudnictví, jsou písemné památky nejrůznějšího původu. Vznikly buď 

při samotném městském soudu, nebo k němu došly od jednotlivců a institucí městské, 

patrimoniální, krajské, zemské, či státní úrovně. Jejich charakteristickým znakem je jejich 

organická souvislost s agendou městského hrdelního soudu a trvalé uchování v jeho 

registratuře. Může se jednat např. o výpovědi, hrdelní reversy, průvodní listy k ortelu, 

žádosti soudu o naučení, zdůvodnění žádosti o milost aj.36 

     Ortelní manuály jsou od počátku 17. století jedinečným zdrojem poznatků o všech 

městských soudech. V těchto úředních knihách jsou jednak zaznamenána odvolání 

sporných stran, z nichž jedna nebyla uspokojena výrokem příslušné městské rady v civilní 

při, jednak společensky nebezpečnější trestní delikty, v nichž sama městská rada žádala o 

naučení, tj. o autoritativní posudek.37  

     Jako komplementární svědectví lze využít ostatní prameny úřední nebo narativní 

povahy. Z úředních se jedná zejména o radní protokoly, které zprostředkovávají záznamy o 

jednání v městské radě ve věcech správních, policejních, soudních aj. Zmínit můžeme i 

knihy svědomí, jež zaznamenávají autentické výpovědi osob a zachycují širší každodenní 

život společnosti. Knihy nálezů obsahují jmenný rejstřík sporných stran, registra obstavná 

seznam osob postavených před městské právo a registra pamětního úřadu 

                                            
35 Dana KELNEROVÁ, Sexuální delikvence ve světle smolných spisů, Příspěvek k dějinám sexuality v 16. – 
18. století, in: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, Série C, Ústav jazyků a humanitních studií 5, 
Pardubice 1999, s. 159 – 162; Martina HAVLŮJOVÁ, Ženská kriminalita v Čechách ve světle smolných knih 
(16. – 18. století), in: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, Série C, Ústav jazyků a humanitních 
studií 5, Pardubice 1999, s. 189 - 192 
36 Jaroslav PÁNEK, Hrdelní soudnictví městečka Čechtic v 17. a 18. století, Příspěvek k poznání 
pozdněfeudálního hrdelního soudnictví v Čechách a k charakteristice smolných spisů, in: Středočeský 
sborník historický 12, 1977, s. 129 
37 Jaroslav PÁNEK, Hrdelní soudnictví města Příbramě v 17. a 18. století, Příspěvek k poznání 
pozdněfeudálního soudnictví v Čechách a k metodice studia jeho dějin, in: Středočeský sborník historický 13, 
1978, s. 90 - 91 
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purkmistrovského, mimo jiné, popisy jednotlivých fází procesu a rozsudky. Knihy 

městských počtů dokumentují výdaje na exekuci, torturu, na údržbu šatlavy a šibenice a na 

stravu vězňů. Z písemností pražského apelačního tribunálu se zlomkovitě dochovaly Knihy 

právních zdůvodnění žádostí o milost a císařem udělených milostí nebo aktová 

dokumentace ve fondu Apelační soud. Z narativních pramenů se jedná o kroniky apod.38 

     Záznamy z trestněprávní agendy jednotlivých měst mohou vypovídat o všech anebo jen 

o některých ze základních druhů trestných činů, jimiž jsou provinění proti životu a zdraví, 

proti majetku, proti mravnosti a proti vrchnostenské, popř. státní autoritě.39 

 

 

2.5 Od trápení k vynešení ortele 

 

V případě spáchání závažnějšího činu čekala provinilce tortura, od níž se očekávalo 

osvětlení okolností deliktu nebo doznání, přiznání dalších přestupků a jmenování 

spolupachatelů. (Útrpný) výslech měl několik stádií: delikvent byl nejprve vyslýchán na 

radnici, dále pod psychickým nátlakem, kdy kat předváděl své nástroje v mučírně a 

nakonec při samotné tortuře. Pachatelé leckdy svá doznání posléze odvolali se slovy „že 

z nich mluvila bolest.“  Vyhledávací neboli inkviziční trestní řízení bylo specifické pro 

raný novověk, který dobrovolné vyznání  považoval za neúplné. Byli-li zajištěni 

spoluviníci a svědci, došlo  při tzv. vejvodu k jejich konfrontaci s delikventem. Na základě 

svědectví radních, již byli při trápení, a poznání okolností trestného činu, vynesla městská 

rada rozsudek. Osoba odsouzená k smrti se mohla odvolat k apelačnímu soudu, který 

v kladném případě poskytl revidovaný ortel, podložený panovnickou milostí.40  

   

 

 

                                            
38 Dana KELNEROVÁ, Sexuální delikvence ve světle smolných spisů, Příspěvek k dějinám sexuality v 16. – 
18. století, in: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, Série C, Ústav jazyků a humanitních studií 5, 
Pardubice 1999, s. 159 – 162; Jaroslav PÁNEK, Hrdelní soudnictví města Příbramě v 17. a 18. století, 
Příspěvek k poznání pozdněfeudálního soudnictví v Čechách a k metodice studia jeho dějin, in: Středočeský 
sborník historický 13, 1978, s. 91 - 92 
39 Jaroslav PÁNEK, Hrdelní soudnictví městečka Čechtic v 17. a 18. století, Příspěvek k poznání 
pozdněfeudálního hrdelního soudnictví v Čechách a k charakteristice smolných spisů, in: Středočeský 
sborník historický 12, 1977, s. 136 
40 Martina HAVLŮJOVÁ, Ženská kriminalita v Čechách ve světle smolných knih (16. – 18. století), in: 
Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, Série C, Ústav jazyků a humanitních studií 5, Pardubice 
1999, s. 189 – 192; Jaroslav PÁNEK, Hrdelní soudnictví městečka Čechtic v 17. a 18. století, Příspěvek 
k poznání pozdněfeudálního hrdelního soudnictví v Čechách a k charakteristice smolných spisů, in: 
Středočeský sborník historický 12, 1977, s. 134 
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2.6 Raně novověká legislativa 

 

Počátek raného novověku se v žádném případě nevyznačoval jednotným právním 

systémem, v českých zemích fungovalo stavovské právo, které lze charakterizovat jako 

„systém založený na principu stavovské personality, promítající se do existence složité 

soustavy práv závazných pro jednotlivé stavovské skupiny a samozřejmě i do složité 

soustavy stavovských soudů.“41  V této době se setkáváme se soužitím městského a 

šlechtického práva, které je podporováno představou, „že právo šlechtické je závazné pro 

šlechtu a městské pro obyvatele měst.“42 Zároveň dochází k vydání kodifikací zemského a 

městského práva a tedy k vymezení legislativního pole působnosti právního řádu.  

     Snah o uzákonění českého městského práva, jež byly navíc komplikovány existencí 

dvojího městského práva – magdeburského a pražského -, bylo vícero. Knihy městských 

práv Brikcího z Licka, které sepsal v letech 1525 - 1530 v Kutné Hoře, představují 

především eklektické dílo, jež významně čerpá z pozdně středověkého překladu latinské 

sbírky brněnsko-jihlavských nálezů od Víta Tasovského z Lipoltic, kutnohorského 

městského písaře. 

     Práva městská království Českého, jejichž autorem je Pavel Kristián z Koldína (děkan 

Karlovy univerzity a posléze novoměstský písař), reprezentují první městský zákoník, 

který postupně získal platnost na celém území českého státu. Ačkoliv se na protest jeho 

schválení postavila severočeská města respektující magdeburské právo (Litoměřice, Louny 

aj.), jež zákoník opomíjel, císař Rudolf II. jej roku 1579 pro Čechy schválil. Odpor 

zmíněných měst trval i nadále a až roku 1610 dochází usnesením zemského sněmu 

k přijmutí práv pro veškeré České království. Na Moravě byl zákoník městského práva 

zaveden teprve v roce 1680 jako subsidiární a v roce jako 1697 jako jediný – tehdy došlo 

k úplnému sjednocení trestů za hrdelní zločiny.  

     Nadřazené městskému právu bylo právo zemské. Obnovené zřízení zemské vydal roku 

1627 pro Čechy a roku 1628 pro Moravu Ferdinand II. bez souhlasu sněmu jako důsledek 

porážky českého stavovského povstání. Obnovené zřízení zemské bylo vydáno přesně 127 

let po vzniku Vladislavského zřízení zemského, které představovalo jednoznačné popření 

politických práv královských měst a které vztah dvou nositelů zákonodárné moci – stavů a 

                                            
41 Karel MALÝ, Trestní právo v Čechách v 15. – 16. století, Praha 1979, s. 7 
42 Karel MALÝ, Trestní právo v Čechách v 15. – 16. století, Praha 1979, s. 8 
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panovníka – jednostranně vychýlilo ve prospěch stavů.43 Během 16. století následovalo 

vydání dalších tří zemských zřízení, z nichž třetí z roku 1549 naopak zcela protěžovalo 

panovníka. Čtvrté zřízení zemské z roku 1564 znamenalo určitou stabilizaci a uznání 

vzájemné nezastupitelnosti stavů a panovníka. Zápasy pak radikálně ukončilo Obnovené 

zřízení zemské, v němž král Ferdinand II. vyřešil několik klíčových problémů předchozího 

období: prosadil dědičnost trůnu a spory o náboženství normativně ukončil prohlášením 

katolicismu za jediné povolené náboženství. Zároveň si také zavedením výlučného 

panovnického práva na vydávání zákonů pojistil nárok na libovolné změny zemského 

zřízení. Získal tak náboženský, církevní a vojenský monopol a vytvořil základ pro 

monopol správní a daňový i pro politickou centralizaci a konfesijní unifikaci.44 

Z trestněprávního hlediska však nemá Obnovené zřízení zemské zase tak zásadní dopad, 

neboť „změny v trestním právu jsou buď dovršením vývoje předbělohorského, či 

novelizací, která byla i z technických hledisek potřebná a nezbytná.“45 Právo městské pak 

platilo beze změn i nadále. 

     Trestněprávním aspektem se zabývala Constitutio Criminalis Josephina z roku 1708, 

která představovala první pokus o zavedení jednotného trestního práva v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku. Podle Hrdelního řádu Josefa I. měly nadále působit jen ty hrdelní 

soudy, které dosud vykonávaly svou činnost na základě zvláštního privilegia, léna či 

starého obyčeje. Jejich povinností bylo stíhání, zatýkání a vyšetřování zločinců, 

vyhlašování rozsudků apelačního soudu a péče o výkon trestu. O užití útrpného práva 

rozhodoval apelační soud. Každý hrdelní soud měl mít předsedu a minimálně devět 

přísedících, kteří znali hrdelní řád a byli schopni objektivně a spravedlivě soudit. Soud měl 

vydržovat i přísežného písaře a kata a pečovat o popraviště a pranýř. Vzhledem k tomu, že 

městské soudy nebyly většinou schopny beze zbytku plnit ustanovení zákoníku, 

projednávala se během první poloviny 18. století jeho reorganizace. Na zřetelný úpadek 

teritoriálně roztříštěného hrdelního soudnictví reagovala vláda Marie Terezie roku 1765 

                                            
43 Mezi politická práva měst spadala jejich aktivní účast na řešení zemských politických záležitostí, přičemž 
právo třetího hlasu na zemském sněmu bylo revolučním výdobytkem husitství. Města roku 1517 dosáhla ve 
Svatováclavské smlouvě uznání svých práv na sněmech ze strany šlechty a tento smluvní právní základ se 
stal součástí českého práva, přežil Bílou horu a platil až do zavedení Všeobecného soudního řádu roku 1782. 
44 Jaroslav PÁNEK, Český stát a stavovská společnost na prahu novověku ve světle zemských zřízení, in: 
Karel Malý, Jaroslav Pánek (edd.), Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých 
zemích (1500 – 1619), Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7. – 8. prosince 2000 
v Praze, Praha 2001, s. 19, 23 
45 Karel MALÝ, Trestní právo v Čechách v 15. – 16. století, Praha 1979 
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vydáním restrikčního patentu, který podstatně snížil počet soudů: v celé zemi fungovalo 

pouze 29 velkých hrdelních tribunálů z původně 383 registrovaných.46 

     Sjednocení trestního práva pro celou rakouskou monarchii reprezentovala Constitutio 

Criminalis Theresiana z roku 1768. Tato právní norma vychází z Josephiny a z tzv. 

Ferdinandei, hrdelního řádu Ferdinanda III. pro Dolní Rakousy z roku 1656. Theresiana 

zachovala kruté tresty i útrpné výslechy a byla tak zastaralá již v době svého vzniku. 

Torturu se pokusila systematizovat zobrazením mučících nástrojů, popisem jejich aplikace 

a utříděním stupňů mučení.47 Rozlišuje tři typy zločinů: 1) zločiny proti Bohu, svatým a 

náboženství; proti zeměpánu a státu; proti zeměpanským výsostem i důchodům, zemské 

ústavě i správě; 2) zločiny proti mravopočestnosti; proti bezpečnosti těla i života; proti 

majetku i právům; proti cti i dobré pověsti bližního; 3) zločiny jiného druhu.48      

 

 

2.7 Pojmosloví v raně novověkých pramenech normativní povahy 

 

Jaroslav Pánek na základě studia raně novověké soudní praxe zpracoval klasifikaci 

trestních činů, které rozdělil do osmi skupin.49 Poslední kategorii zaujímají činy proti 

mravnosti, kam řadí sodomii, incest, cizoložství, smilstvo, prostituci a hazardní hry. 

Pánkovo dělení  mravnostních deliktů v této práci nepatrně upravuji, což je jednak dáno 

charakterem tématu práce a jednak tím, že klasifikaci vztahuji zejm. na normativní texty.  

Činy proti mravnosti proto rozděluji na pro mě primární „sexuální“ delikty a na delikty 

„ostatní“. Podkategorii pohlavních deliktů rozšiřuji o znásilnění a únos, tedy sexuálně 

                                            
46 Karel MALÝ, České právo v minulosti, Praha 1995, s. 145; Jaroslav PÁNEK, Městské hrdelní soudnictví 
v pozdně feudálních Čechách, (Výsledky, problémy a perspektivy studia), in: Československý časopis 
historický 32, 1984, s. 705 
47 Karel MALÝ, České právo v minulosti, Praha 1995, s. 154 - 156 
48 J. OTTO, Ottův slovník naučný, díl 16, Praha 1900 
49 1) činy proti oficiální ideologii: kacířství, rouhání, čarodějnictví, resp. magie, poškozování církevních 
symbolů, urážka duchovenstva; 2) činy proti panovníkovi a státnímu zřízení: urážka panovníka, urážka 
zeměpanských institucí a úředníků, zrada, resp. spolupráce s nepřítelem, odmítání vojenské služby, resp. 
dezerce, zakázaný pobyt na státním území; 3) činy proti pozemkové vrchnosti: ohrožování a urážka vrchnosti 
a vrchnostenských úředníků, neposlušnost vůči vrchnostenským úředníkům, zbíhání, resp. potulka, resp. 
ochrana zběhlých poddaných, lesní, vodní a polní pych, jiné formy poškozování hmotných zájmů vrchnosti; 
4) činy proti místní administrativě: urážka městské rady, neposlušnost vůči místním úředníkům, napadení 
místního úředníka, urážka cechovní organizace, nedbalost při výkonu služeb obci, násilnosti v městském 
vězení, resp. útěk z vězení; 5) činy proti životu a zdraví: vražda, vyhrožování vraždou nebo násilím, zabití, 
ublížení na zdraví, infanticidium, sebevražda; 6) činy proti majetku: loupež, žhářství, krádež, napomáhání při 
majetkové trestné činnosti, falšování, resp. podvod, bezděčné způsobení majetkové škody; 7) činy proti cti: 
křivé obvinění, urážka soukromé osoby, Jaroslav PÁNEK, Městské hrdelní soudnictví v pozdně feudálních 
Čechách, (Výsledky, problémy a perspektivy studia), in: Československý časopis historický 32, 1984, s. 712 - 
713   
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laděné skutky proti životu a zdraví, o pohlavní styk s nevěřícím, který by mohl být 

klasifikován i jako skutek proti oficiální ideologii, a také o bigamii a kuplířství. Z hlediska 

soudní praxe a vzhledem k sexuálnímu „zavinění“ doplňkově přiřazuji i další skutek proti 

životu a zdraví, totiž infanticidium (v tabelárních přehledech není vyčleněno ze smilstva). 

Tematicky zahrnuji také činy proti sexuální cti reprezentované svědectvími.  

     Pohlavní činy proti mravnosti by se mohly označovat i jako „smilné“, jelikož smilstvo 

je potřeba vnímat také v širším slova smyslu, tj. nejen jako mimomanželský pohlavní styk, 

ale i jako kategorii zahrnující skoro (pravděpodobně s výjimkou sodomie, resp. určitých 

„typů“ sodomie) všechna vyjmenovaná sexuální provinění z raně novověkých normativů. 

Dobře je to místy ilustrováno v Josephině, která např. pro znásilnění užívá synonyma 

„násilné smilstvo“ nebo trest za incest vymezuje vůči „obyčejnému smilstvu“. Budeme-li 

abstrahovat, můžeme smilstvo označit za nelegitimní intimní styk.    

     Kritériem, jež při vymezení smilstva v raně novověké Evropě, resp. Českém království, 

potažmo habsburské monarchii nelze v žádném případě opominout, je křesťanské, resp. 

katolické vyznání. Z desatera známé „Nesesmilníš“ poukazuje nejen na („obyčejné“) 

smilstvo, ale také na cizoložství, jelikož doslovný význam tohoto šestého přikázání je 

„Nezcizoložíš“.50 V Bibli se také říká „Nebudeš obcovat se ženou svého bližního a 

neposkvrníš se s ní.“51 Smilstvo se tedy, ve smyslu konkrétního sexuálního deliktu, 

považovalo za mimomanželský pohlavní styk, přičemž byli-li jeden ze zúčastněných 

v manželském svazku, byl čin zároveň cizoložstvím.52 Společně s cizoložstvím byla 

přestupkem proti manželství bigamie. Svátost manželství potvrdila církev na Tridentském 

koncilu v letech 1545 až 1563, kde byl zároveň zavržen konkubinát – forma „obyčejného“ 

smilstva.  

     Také incest byl de facto variantou smilstva, jak naznačuje pro něj užívané synonymum, 

totiž krvesmilstvo. V Bibli se vymezuje relativně úzce: především v rámci úzké rodiny, 

navíc byl ještě zakázán milenecký vztah k dceři „některé“ ženy, resp. dceři jejího syna 

(promlouvá se k muži).53 Oproti tomu jsou vztahy v raně novověkých normativech 

                                            
50 Druhá Mojžíšova (Exodus), 20,14, BIBLE, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad, 
Praha 1985, s. 81 
51
 Třetí Mojžíšova (Leviticus), 18,20, BIBLE, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad, 

Praha 1985, s. 114 
52 Richard van DÜLMEN, Kultura a každodenní život v raném novověku (16. – 18. století) / II., Praha 2006, 
s. 258 
53 Třetí Mojžíšova (Leviticus), 18,6 – 18, BIBLE, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický 
překlad, Praha 1985, s. 114 
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považované za incestní složitější, podrobná schémata nabízí Brikcí.54 Ten samý autor, 

společně ještě s Koldínem u deliktu znásilnění, u nějž tak silně akcentují sexuální čest, 

vyzdvihují moment „křiku“ ženy, tj. prokazatelného bránění se násilníkovi. S důrazem na 

křik pojednává znásilnění, popř. únos ženy také Bible, z hlediska trestu však odlišuje 

(pouze) svobodnou a zasnoubenou pannu.55 Kuplířství, jako „doprovodný delikt“ provinění 

primárně sexuálních, mělo být trestáno zvlášť tvrdě, pokud narušilo zasvěcení „někoho“ 

nebo „něčeho“ Bohu: týkal-li se sexuálně motivovaný skutek duchovních osob, např. při 

svedení jeptišky, nebo sakrálního prostoru, např. byla-li  unesena křesťanka z kostela. 

Bible přečin kuplířství komentuje slovy: „Kdo by svedl k hříchu … pro toho by bylo lépe, 

aby mu pověsili na krk mlýnský kámen [inspirace pro nošení zneucťujících kamenů 

hanby?] a potopili ho do mořské hlubiny.“; „Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, 

skrze koho přijdou.“56 

     Prizma křesťanské víry, resp. kánon a příběhy Bible jsou také směrodatné pro chápání  

kritéria přirozenosti, resp. nepřirozenosti. Nepřirozené se protiví přirozenému řádu danému 

Bohem a z tohoto hlediska je posuzována sodomie, v Theresianě  označené jako „chlípnost 

proti přirození“. Závažnost tohoto deliktu dosvědčuje i možnost nejhoršího hrdelního 

trestu, totiž upálení zaživa, které naplňuje svůj biblický předobraz: „Hospodin dále pravil: 

„Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, že už musím sestoupit a 

podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrno z křiku, který ke mně přichází, je po nich 

veta; zjistím si, jak tomu je.“ Jelikož se hříšnost obyvatel potvrdila prostřednictvím dvou 

vyslaných božích poslů, kteří ušetřili spravedlivého Lota s rodinou, došlo ke zničení měst. 

„Slunce vycházelo nad zemí, když Lot vešel do Soáru. Hospodin začal chrlit na Sodomu a 

Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo.“ Abraham, jehož zásluhou byl Lot 

zachráněn, pak „vyhlížel směrem k Sodomě a Gomoře a spatřil, jak po celé krajině toho 

okrsku vystupuje ze země dým jako dým z hutě.“57 Samotný delikt sodomie, jímž Josephina 

a zejm. Theresiana rozumí širokou škálu „sexuálních hříchů“, však v příběhu o Sodomě a 

Gomoře není specifikován. Ale v třetí knize Mojžíšově se v „Řádu pohlavního života“ říká: 

„Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost. Nebudeš obcovat s žádným 

                                            
54 Josef a Hermenegild JIREČEK (edd.), M. Brikcího z Licka Práva městská dle textu z r. 1536, Praha 1880, 
s. 298, 306 – 307, 310 
55 Pátá Mojžíšova (Deuteronomium), 22,23 – 29, BIBLE, Písmo svaté Starého a Nového zákona, 
Ekumenický překlad, Praha 1985, s. 178 
56 Evangelium podle Matouše, 18,6 – 7, BIBLE, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad, 
Praha 1985, s. 28  
57 První Mojžíšova (Genesis), 18,20 – 22 a 19,23 - 24, 19,28, BIBLE, Písmo svaté Starého a Nového zákona, 
Ekumenický překlad, Praha 1985, s. 34 - 36 
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dobytčetem a neznečistíš se s ním. Ani žena se nepostaví před dobytče, aby se s ní pářilo. 

Je to zvrhlost.“58 

     Sodomie, společně ještě s bigamií a kuplířstvím, jsou jediné delikty, které nejsou 

duplicitně zahrnuty v dobové kategorii smilstva s „nevěřícím“. Zatímco Josephina 

zakazuje „pouze“ sexuální styk s židy, Theresiana za „nevěřící“ označuje „židy, Turky, a 

jiné nevěřící“. Koho přesně si pod pojmem „jiný nevěřící“ představit? Koldín v článku 10 

kapitoly O svědcích a svědomích říká, že z důvodu (ne)víry nemají svědčit „židé, Turci, 

Saracénové a jiní lidé nevěrní, poběhlci, kteříž od víry křesťanské odstaupili aneb víru 

obecnau křesťanskau zapřeli. Nebo kdož při víře … jest vrtkavý.“59 Je otázkou, zda mohl 

být v tereziánském zákoníku za „nevěřícího“ považován i laxní katolík, pravděpodobně 

však tajný nekatolík vůči nimž chovala Marie Terezie averzi.60 V souvislosti s výše 

zmíněnými delikty sodomie, bigamie a kuplířství stojí za úvahu, proč zrovna tato provinění 

jsou vyňata z charakteristiky sexuálního styku s „nevěřícími“. Pokud jde o kuplířství, 

neznamená to, že mezi věřícím a „nevěřícím“ nemohlo probíhat  -  v rámci definice 

trestného činu kuplířství je tato varianta zahrnuta -, ale spíše to poukazuje „jen“ na jeho 

zprostředkovatelskou roli, absenci přímého aktéra intimního styku. V případě sodomie se 

mohlo jednat o „individuální“, nikoliv „partnerský“ delikt, neboť v praxi se zřejmě 

většinou jednalo o zoofilii. Richard van Dülmen však říká, že se jí rozumělo jak obcování 

se zvířaty, tak i homosexualita.61 Sodomie také mohla být natolik závažným „sexuálním 

hříchem“, že už bylo víceméně jedno, provozoval-li ji „nevěřící“ či věřící, resp. „nevěřící“ 

s věřícím - minimálně co se  zoofilie, pedofilie či homosexuality týče. Podrobíme-li 

drobnohledu bigamii, pak se zřejmě ani nepovažovalo za technicky možné, že by mohlo 

dojít k  sňatku ženy či muže katolického vyznání s „nevěřícími“. V rámci křesťanských 

konfesí, kde je rozdílnost vyznání a náboženství dle kanonického práva tzv. prostou 

překážkou manželství, sice může biskup udělit dispens, určitě však ne pro případ 

bigamického sňatku popírajícího svátost manželství.  

      

 Vezmeme-li si k ruce pro zjednodušení ještě jednou Pánkovo dělení studovaných činů 

proti mravnosti, tedy sodomii, incest, cizoložství, smilstvo a  prostituci, shledáme, že jsou 
                                            
58 Třetí Mojžíšova (Leviticus), 18,22 – 23, BIBLE, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický 
překlad, Praha 1985, s. 114 
59 Josef JIREČEK (ed.), Práva městská království Českého a markrabství Moravského spolu s krátkou jich 
summou od M. Pavla Krystyana z Koldína, Praha 1876, s. 69 
60 Pavel BĚLINA, Jiří KAŠE, Jan KUČERA, Velké dějiny zemí Koruny české, svazek X., 1740 – 1792, Praha 
2005, s. 80 
61 Richard van DÜLMEN, Kultura a každodenní život v raném novověku (16. – 18. století) / II., Praha 2006, 
s. 260 
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všechny zmíněné pojmy dohledatelné v pramenech, až na termín prostituce. Ten je 

novodobý, přičemž prostituci v dnešní době chápeme jako poskytování sexuálních služeb 

za úplatu či jinou protihodnotu. Prostituce je tak v zásadě „uměle“ vydělena z 

„obyčejného“ smilstva, kde by se snad do určité míry mohla skrývat za termínem „sprosté 

kurevství“. Na stranu druhou, tento pojem by mohl označovat i „pouhou“ promiskuitu,62 

resp. (četné) mimomanželské styky bez finančního podtextu, a i z tohoto důvodu - nehledě 

na nedostatek pramenů - je studium samotné prostituce obtížné.  

     Termín sodomie se v dnešní době v běžném životě víceméně prakticky neužívá – je-li 

užit, pak spíše z literárního hlediska a bývá zúžen, asi nejčastěji, na homosexualitu. Kromě 

toho, že jednoduše zastaral, tak také - z hlediska raně novověkého pojetí - zahrnuje příliš 

mnoho různých a neslučitelných sexuálních založení, která se v dnešní době osamostatnila. 

Ze současného pohledu zahrnuje sodomie jednak varianty standardního, popř. 

diskriminovaného sexuálního chování, resp. založení (např. onanie či homosexualita), 

jednak varianty chápané jako sexuální deviace (např. pedofilie či zoofilie). I pojmy 

kuplířství, cizoložství a smilstvo nejsou víceméně aktuální, avšak stále dostatečně 

pochopitelné, domnívám se. Další zařazené pojmy jako incest, znásilnění a bigamie jsou 

„funkční“ i v moderní společnosti. Oproti tomu raně novověké delikty únosu a pohlavního 

styku s nevěřícím jsou v dnešní době ve všedním životě v zásadě neuchopitelné. Únos 

samozřejmě existuje, avšak nikoliv v dobovém významu, kdy se pravděpodobně jednalo o 

„odvlečení“ nebo „svedení“ ženy primárně za účelem jejího zneužití, o dobovou variantu 

znásilnění. Samozřejmě se pohybujeme pouze na poli sexuálně motivovaných zločinů, ne 

ekonomických, politických apod. Podobně je na tom v dnešní sekularizované společnosti 

intimní styk s „nevěřícím“. Jistě, že globálně vzato náboženství nadále hrají roli, existují i 

předsudky, ale raně novověký postoj zachycený v hříchu „smilstva s nevěřícími“ je 

nepřenosný.   

 

 

 

 

 

 

                                            
62 Vulgárně tzv. „kurvení se“. 
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3. Mozaika „sexuálních hříchů“ 

 

 

Obnovené zřízení zemské se v článku 14  kapitoly „O neřádném a rozpustilém obcování a 

životu“ obrací k vrchnosti, která neměla dovolit „všelijaké lehkomyslnosti“ proti Bohu, 

počestnosti a dobrým mravům a to nejen svým poddaným, ale také sobě.  Vrchnosti se 

hrozí „přísným trestáním“, pokud nepůjde dobrým příkladem a zároveň nebude důsledně 

trestat přestupky svých poddaných a čeládky. Charakter trestů však Obnovené zřízení 

zemské ponechává na duchovních a světských feudálech: trestat mají podle „spravedlivého 

uznání“. 

     Dozorování vrchnosti, ale i poddaných mají podle článku 15 vykonávat krajští hejtmani, 

v královských městech úředníci. Jestliže by se chovala nemravně vrchnost, pak má být 

nejprve napomenuta, a jestliže neupustí od svého jednání, zasáhne trestající rukou  sám 

král, popř. místodržící. 

    „Neřádné obcování“, sexuální i jiné, je charakterizováno lapidárně, resp. se poskytuje 

pouze jeho informativní přehled. Vyjma cizoložství a smilstva se mezi něj řadilo opilství, 

klení, zlořečení, rouhání proti Panně Marii a svatým, oplzlé řeči a „jiné lehkomyslnosti“.63  

     Komplexnější pojetí trestů, jejich deskripci a stanovené tresty, skýtají městská práva 

Brikcího a Koldína a zejména potom zemské zákoníky Josefa I. a Marie Terezie pojednané 

níže. Čím jsou tyto normativy mladší, tím jsou na jednu stranu propracovanější, na stranu 

druhou je však nadále pojí výrazný předmoderní duch. 

 

 

3.1 Sodomie 

 

Městská práva se tímto deliktem nezabývají, v Josephině však „sodomský hřích“ zaujímá 

první pozici v mravnostních prohřešcích. Trestán měl být – v závislosti na míře provinění - 

buď stětím a spálením těla na hranici, anebo, z hlediska zákoníků nejostřeji, upálením 

zaživa. Raně novověký exemplární přístup k trestání je zakotven i přímo v normativu, 

neboť k hrdelním trestům se má přistoupit „k vejstraze jiným / tak proti přirození hřešícím 

nelidem“. Charakteristikou „proti přirození“ jsou označeny netolerované sexuální praktiky 

mezi mužem a ženou a homosexualita, nebo-li „když muž s mužem / neb žena s ženou … 

                                            
63 Hermenegild JIREČEK (ed.), Obnovené Právo a Zřízení Zemské dědičného království Českého, Praha 
1888, s. 570 - 572 
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něco tělesného provozují“. Pod označení sodomie se také řadila zoofilie, resp. pohlavní 

styk „mezi člověkem a hovadem“, v kterémžto případě měl následovat pouze nejvyšší 

možný trest, zvíře z něj nevyjímaje. Zajímavé je, že se pojednává co učinit s popelem 

delikventů: měl se hodit do řeky nebo rozházet do povětří. Stejně tak stojí za pozornost, jak 

Josephina označuje pachatele sodomie, totiž jako jedince, „kteří s zlým duchem se smíšejí“. 

     Hrdelní trest mečem s následným spálením těla měl následovat při polehčujících 

okolnostech, za něž se považovalo nezrealizování skutku (delikvent si to nakonec 

rozmyslel) nebo jeho nedokonání, resp. „kdyby ještě semeno vypuštěno nebylo“. Vzhledem 

k důrazu kladenému na ejakulaci je třeba konstatovat, že v teoretické rovině byl delikt 

pokládán za typický pro mužskou část populace. Tento předpoklad dokládá i katalog 

otázek k výslechu, které jsou formulovány výhradně v mužském rodě, jako např.: „Zdali 

takový skutek s vypuštěním semena / a kolikrát jest provedl?“. Přitěžující okolnost 

představovalo spojení s  dalším trestným činem, přičemž se jmenuje cizoložství, incest a 

„špatný příklad“, resp. přivedení jiných k takovému chování.   

     Theresiana tento delikt nazývá „chlípnost proti přirození, aneb sodomský hřích“, 

doplňkově charakterizovaný jako „nejohyzdnější zloskutek“. K proviněním z hrdelního 

řádu Josefa I. přidává dva „nové“ trestné činy, totiž nekrofilii a onanii. Provinění se navíc 

klasifikují, resp. hierarchizují. Jako nejtěžší se nahlíží zoofilie a nekrofilie, definované jako 

páchané „od člověka s hovadem, aneb mrtvým tělem“. Do druhé kategorie se řadí 

homosexualita, tj. skutek provozovaný „od muže s mužem, od ženy s ženou“ a sexuální 

praktiky mezi ženou – stejně jako v Josephině je žena jmenována jako první - a mužem 

„proti řádu přirozenosti“. Do třetí a poslední kategorie je zahrnuta masturbace, tj. „od něho 

samého provozovaná proti přirození čelící chlípnost“.  

     K tomu, aby byl člověk vyslýchán kvůli spáchání sodomie, nebo aby byl vzat do vazby, 

mohl zavdat příčinu jeho špatný charakter, resp. nedobrá pověst v tomto směru, návštěva 

podezřelých míst (zejm. v noci) či „hmatatelné důkazy“: vyskytující se „znamení toho 

ohyzdného zloskutku … při sobě, aneb okolo sebe, aneb při hovadu“. Zmiňuje se i možnost 

jakéhosi „odborného posudku“, neboť soudce mohl přizvat k vyjádření lékaře (příslušná 

formulace je však stručná, až nejasná). Postup je ilustrován na příkladě zadržení pacholka, 

pravděpodobně typického pachatele, k jehož uvěznění, resp. mučení mohl vést zmíněný 

„lékařský posudek“, přistižení v podezřelé pozici nebo přímo při páchání deliktu.  

     Seznam otázek, jež se měly klást při tortuře, opět jednoznačně odkazuje na mužského 

viníka. A nepřímo také na konkrétní, zřejmě nejběžněji stíhané typy sodomie, totiž 

homosexualitu, popř. „nepřirozenou“ heterosexualitu (ovšem o spolupachatelce není nikde 
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ani zmínka, což není typické) a zoofilii: „S kým, aneb s jakým hovadem chlípnost páchal?“ 

Výběr prvního, popř. druhého typu sodomie potvrzuje i další důvod „ospravedlňující“ 

mučení – svědectví „pacholíka, aneb zcestně užívané osoby“. Při výslechu se mělo pátrat i 

po příčině spáchání trestného činu, resp. vzoru: „Co ho k tomu pohnulo, aneb dohnalo?“, 

„Kdo ho k tomu naučil, aneb zdaliž on to od jiného viděl?“, „Kdo jsou ti?“.  

     Hierarchie typů sodomie se při stanovování trestů do určité míry mění. Nejkrutější 

hrdelní trest, upálení zaživa, mělo jako u Josephiny potkat zoofily - delikvent tak měl „ze 

země zhlazen býti“. Samozřejmě nemělo být ušetřeno ani zvíře, jehož fyzická likvidace se 

dokonce mohla zdát důležitější. V zákoníku se totiž uvažuje o možnosti uniknutí trestu ze 

strany pachatele, např. útěkem, avšak zvíře, u nějž došlo i jen k pokusu o sodomii, mělo 

být určitě zabito. A to tajně pohodným, „aby žádná památka, a znamení takové ohavy v 

obci zpátky nezůstala“. V případě polehčujících okolností měl být viník sťat a jeho tělo 

spáleno.  

     Ztráta hrdla a následné spálení mělo potkat homosexuály a „hanobitele pacholat“ (do 

druhé kategorie je tedy třeba ještě připojit pedofilii). Oproti ostatním sexuálním deliktům, 

kde se stanovuje stejný hrdelní trest, je zde atypicky rozepsáno, jak naložit s ostatky 

delikventa: spáleno mělo být „jeho tělo spolu s hlavou“ – na hlavu se zřejmě nemělo 

zapomenout. V případě polehčujících okolností mělo stětí nahradit tělesný trest.  

     U ostatních typů sodomie se potrestání výslovně nespecifikuje, měly být trestány podle 

okolností.  Za přitěžující okolnosti se považuje spojení s dalšími trestnými činny, jež jsou 

oproti Josephině rozšířeny pouze o vícečetné spáchání sodomie a s tím spojené 

„pohoršení“. Vzhledem k tomu, že se jako hlavní pachatelé jeví lidé s homosexuální 

orientací a zoofilní deviací, se tak de facto přímo v normativu zpochybňuje závaznost 

hrdelního trestu – s výjimkou toho, že by se při prvním činu přihlédlo k polehčujícím 

okolnostem. Mezi polehčující okolnosti Theresiana řadí mládí, „nerozum“, upuštění od 

trestného činu na základě lítosti viníka a jeho nedokonání, tj. pokud ještě nedošlo 

k ejakulaci. 

 

V pramenech městské hrdelní jurisdikce, jež jsou užity v této práci, se vyskytuje pouze 

jeden případ sodomie, resp. zoofilie, za níž byl muž roku 1568 – tedy v době Brikcího 

městského zákoníku -  po výprasku a ocejchování s hrdelním reversem vypovězen.64 

Z hlediska soudní praxe lze sodomii označit za mužský, nikoliv příliš častý delikt, za nějž 

                                            
64 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století – č. 70 
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byli nejvíce perzekuováni muži, kteří se dopustili pravděpodobně především zoofilie, popř. 

homosexuálního styku, a které často skutečně stihl zákonem stanovený trest.65 Richard van 

Dülmen konstatuje, že zoofilie patřila ve venkovské společnosti, především u mladých lidí, 

téměř ke každodennímu životu.66 Případ homosexuálních, resp. pedofilních styků 

s nejvyšším potrestáním zaznamenává Mikuláš Dačický v rozmezí let 1590 - 1599: 

„Nějaký žák Sixtus, mladý člověk, upálen zaživa v městečku Žehušicích. Byl odsouzen 

k smrti hraničním soudem, protože páchal sodomství se sobě svěřenou mládeží a některým 

i činil násilí.“67 Na českém venkově, resp. na hradišťském, svijanském, zvířetickém a 

dobrovickém panství zakázal Maxmilián hrabě z Valdštejna ve svých předpisech z rozmezí 

let 1651 – 1654 mimo jiné „sodomářství, smilstvo, cizoložstvo a všech jiných oplzlých proti 

Pánu Bohu a přikázáním jeho svatým čelících hříchův“. Toto vrchnostenské ustanovení 

představuje svým způsobem zajímavý kontrast vůči mladším zemským zákoníkům svým 

odkazem na aktivity nelibé Bohu, zatímco Josephina a Theresiana užívají (pouze) obratu 

„proti přirození“. Navíc se zde zřejmě také ukazuje jiné, resp. širší chápání výrazu 

„sodomářství“, vztažené na ženské pachatelky. V dalším paragrafu ustanovení se totiž 

zároveň říká, že „vdova, sirotek aneb která souseda a sedlská dcera, která by se koliv 

nepoctivě chovala a kurevství dopustila … a k tomu na poctivosti zmrhaná mistrem 

popravním … ztrestána býti má … konšelé pak a rychtářové, dopustila-li by se která 

takového sodomářství, toho zatajovati nijakž pod skutečným trestáním nemají.“68  

 

                                            
65 16., resp. 17. století (Koldínova Práva městská): roku 1585 byl v Pardubicích sodomita upálen, roku 1593 

byla opakovanému sodomitovi a pedofilu v Lounech uťata pravá ruka, byl lámán v kole, jeho hlava byla 

vystavena a ruka a tělo spáleny, roku 1601 byl v Mladé Boleslavi sodomita upálen, roku 1616 byl 

v Dobrušce sodomita omilostněn a s pardusem vypovězen, roku 1624 byl sodomita v Chlumci upálen, roku 

1683 byl sodomita v Kostelci nad Černými lesy sťat a jeho tělo spáleno, roku 1685 byl v Miličně sodomita 

sťat a s krávou spálen; 18. století (Josephina): roku 1700 byl sodomita v Rakovníce vpleten do kola a jeho 

tělo bylo spáleno, roku 1703 byl sodomita v Mozkovicích sťat a jeho tělo spáleno,  roku 1720 byl sodomita 

v Kostelci nad Černými lesy upálen, roku 1739 byl v Čechticích při podezření ze sodomie viník odsouzen k 1 

roku nucených prací, roku 1760 byl v Dobrušce sodomita sťat  a jeho tělo spáleno; Dana KELNEROVÁ, 

Sexuální delikvence ve světle smolných spisů, Příspěvek k dějinám sexuality v 16. – 18. století, in: Sborník 

vědeckých prací Univerzity Pardubice, Série C, Ústav jazyků a humanitních studií 5, Pardubice 1999, s. 159 - 

188 
66 Richard van DÜLMEN, Kultura a každodenní život v raném novověku (16. – 18. století) / II., Praha 2006, 
s. 260 
67 Mikuláš DAČICKÝ z HESLOVA, Paměti, Praha 1940, s. 46 
68 Josef KALOUSEK (ed.), Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů 
domácích i cizích, díl XXIII., Řády selské a instrukce hospodářské 1627 - 1698 
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3.2 Incest 

 

Incest je dle Koldína „neřádné sjití aneb obcování“ muže a ženy „krví aneb příbuzenstvím 

sobě spojených“.69 Způsob trestu není specifikován, měl však být vyšší než u cizoložství, 

za nějž se stanovuje ztráta hrdla. Pokrevní i nepokrevní příbuzenství, včetně příbuzenství 

duchovního (kmotrovství), ze široka pojednává Brikcí.70 Podle Josephiny se tento delikt, 

„krve sprznění“, jež v zákoníku obsadil třetí místo, páchá mezi osobami, již jsou spřízněné 

„buď krevností / neb švagrstvím“. Nejvyšší potrestání stanovené u tohoto trestného činu, 

totiž stětí, mělo stihnout úzkou rodinu: rodiče a děti, „byť i nepoctivé byli“ (pravděpodobně 

nemanželské), a osoby nacházející se „v  prvním a druhým stupni krevnosti a v prvním 

švagrství“, resp. incestní vztahy „bratr – sestra“, „otčím – nevlastní dcera“ a „tchán – 

snacha“. Nejmenovaný mírnější trest, ale těžší než u „obyčejného smilstva“71, měl stihnout 

viníky ze vzdálenějšího stupně příbuzenství – z druhého a třetího stupně „pobočný linije“. 

Pokud by se přidružily přitěžující okolnosti, totiž spáchání dalšího sexuálního deliktu, 

konkrétně cizoložství, a to zejména ze strany ženy, byla opět stanovena ztráta hrdla. Mezi 

polehčující okolnosti se řadila prokázaná neznalost příbuzenství, způsob prokázání však 

není objasněn. Co se týče otázek pro výslech, jsou cílena na obě pohlaví. 

     Dle Theresiany se „krve zprznění“ páchá „mezi onými osobami, které spolu krevním 

přátelstvím, aneb příbuzenstvím tak blízko spřízněný jsou, že spolu v manželstvo vstoupiti 

nemohou“. Podezření, resp. podnět k zadržení měla dát především neobvyklá důvěrnost 

mezi hříšníky. Vězněni a vyslýcháni měli být individuálně a v případě, že by jeden 

z milenců zapíral, konfrontováni. Trest měl následovat po dobrovolném přiznání obou 

viníků – vysloveně se říká, že tortura za takové situace již není nutná - anebo po mučení, 

k němuž se mělo přistoupit, jestliže se delikventi dobrovolně nepřiznali, popř. existovalo 

podezření, že spáchali další „sexuální hříchy“. Otázky jsou směrovány na obě pohlaví, více 

otázek je však formulováno v mužském rodě. Zjišťovat se kupříkladu mělo: „Zdaliž on jí, 

ona jeho k tomu ponoukala?“ nebo „Zdaliž ten hřích střízlivě, aneb v opilství [mohla být 

opilost polehčující okolností?] spáchán byl?“. Určitou zvláštnost představuje, že 

podmínkou vynešení řádného trestu mělo být přiznání obou milenců.  

                                            
69 Josef JIREČEK (ed.), Práva městská království Českého a markrabství Moravského spolu s krátkou jich 
summou od M. Pavla Krystyana z Koldína, Praha 1876, s. 313 
70 Josef a Hermenegild JIREČEK (edd.), M. Brikcího z Licka Práva městská dle textu z r. 1536, Praha 1880, 
s. 291 - 310 
71 Škála trestů stanovených Josephinou za „obyčejné smilstvo“ je pestrá: výprask, vypovězení, veřejné práce 
a vězení; u „vážených“ osob pokuta; u recidivistů případně i hrdelní trest.  
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     Nejvyšší trest, stětí, je jako v Josephině vyhrazen vertikální linii, resp. příbuzným „v 

nahoru aneb dolu stupujicý řadě, v jakém koli stupni“ a to včetně nelegitimních členů 

rodiny a členů se sníženou sexuální ctí: „byťby i taková krevní spřízněnost z nemanželského 

porodu pocházela, aneb nahoru aneb dolu stupujicý osoba kurevský [promiskuitní?] život 

vedla“. Vzdálenější příbuzné mělo stihnout mírnější potrestání - v tomto zákoníku 

specifikované – a to těžký tělesný trest a doživotní vypovězení. Řadili se mezi ně příbuzní 

„horizontální“, resp. „v prvním, aneb druhým stupni poboční řady“: „bratr – sestra“, „strýc 

– neteř“, „synovec – teta“. A také osoby „v prvním stupni příbuzenstva“ (Josephina pro ně 

stanovila hrdelní trest): tj. „otčím – nevlastní dcera“, „nevlastní syn – macecha“, „tchán – 

snacha“, „zeť – tchýně“ a „švagr – švagrová“. Toto širší příbuzenstvo, v hrdelním řádu 

Josefa I. pojednané najednou, Theresiana rozděluje ještě do další kategorie osob „v dalším 

zapovězeným stupni krevního přátelstva, aneb příbuzenstva“, u níž ponechává 

nespecifikovaný trest, ale opět ostřejší než „v obecném smíšení“, tj. než u „běžného“ 

smilstva.72 Za přitěžující okolnost měl být považován, stejně jako u Josephiny, cizoložný 

incest (jedno- i oboustranný), navíc ještě vícečetné opakování skutku a více milenek 

(milenci zmíněni nejsou). Polehčující okolnost pak opět představovala prokázaná 

nevědomost o příbuzenství, dále, jako u sodomie, „nerozum“ a mládí, společně ještě se 

„sprostností“ (u dívky zneužité otcem), resp. svedení „sprosté“ mladé osoby podvodem. 

Také, již u sodomie obsažené, nedokonání tělesného skutku, tj. styk bez ejakulace a, ve 

shodě se zmíněným důrazem na přiznání obou viníku, přiznání jen jedné strany. 

 

Z hlediska pramenů hrdelní jurisdikce použitých v této práci není incest zastoupen. 

Jaroslav Pánek jej pro Příbram nalezl v ortelních manuálech apelačního soudu pro rok 

1686 (Koldín) mezi švagrem a švagrovou. Delikvent by odsouzen k jednoročním veřejným 

pracím, zatímco delikventka ke stětí, probití srdce kůlem a zahrabání – její trest však byl 

stanoven za jiný, přidruživší se delikt, infanticidium.73  

 

 

 

 

                                            
72 Theresiana za „obyčejné“ smilstvo také stanovuje paletu trestů: ostré napomenutí, pokutu, vězení; při 
druhém zopakování „ostřejší trest“; při třetím zopakování a u „kurev“ a „obecných nevěstek“ veřejný tělesný 
trest, popř. vypovězení 
73 Jaroslav PÁNEK, Hrdelní soudnictví města Příbramě v 17. a 18. století, Příspěvek k poznání 
pozdněfeudálního soudnictví v Čechách a k metodice studia jeho dějin, in: Středočeský sborník historický 13, 
1978, s. 122 - 123 
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3.3 Znásilnění 

 

V obou městských zákonících se za delikt znásilnění stanovuje stětí. Koldín navíc uvádí i 

ostřejší trest, totiž vpletení do kola, které si zaslouží viník „z osob lehkých“ – nepřímo je tu 

tak stanovena přitěžující okolnost daná marginálním společenským postavením. Společně 

s Brikcím vyzdvihuje význam počestnosti ženy, svědků nebo důkazů pro možnost 

zažalování pachatele znásilněnou ženou. Zejména se zdůrazňuje bránění křikem, jelikož 

křik mohl nejen přivolat svědky, ale také „jestli žeby [žena] nekřičela, ale mlčela: tehdy 

v domnění by byla, že jest k skutku sama dobrovolně povolovala“.74 Jestliže se znásilněná 

žena nacházela na osamoceném místě, o to větší roli hrála její nepošramocená sexuální čest 

a hmatatelné důkazy deliktu jako ublížení na těle, potrhání oděvu apod.: „tehdy táž panna 

aneb žena, byla-li by osoba poctivá a vždycky po všeckny časy dobře zachovalá, a znamení 

… násilí svého žeby hned po takovém bezpráví lidem předložila … naříkala aneb plakala, 

aneb svého násilníka … ukazovala, a to by potom také před právem provedla, takový její 

průvod při právě s dotvrzením její přísahy proti násilníku jejímu postačí; a násilník v té při 

padne“.75 Vlastní „poctivost“ tak měla při takovéto nešťastné události pro ženu velký 

význam, jelikož jí nejen umožňovala násilníka žalovat, ale také - již o něco méně 

entuziasticky -, si vůbec nárokovat důvěru ostatních. Aby žena pachatele žalovala přitom 

bylo opravdu podstatné, neboť znásilnění bylo zneucťující. Tato skutečnost vyplývá 

z komentování situace, kdy si oběť znásilnění hodlala násilníka vzít za muže (a zachránit 

mu tak život): „Avšak nicméně, pro opatření její poctivosti, ten násilník vězením aneb 

peněžitou pokuta od práva ztrestán buď.“76 Obnovení ženiny cti tak měl v rukách soud a 

došlo k němu aktem potrestání viníka.  

     Koldín znásilnění označuje jako „seu stuprum violentum“, což „násilí aneb podav jest“ 

a dochází k němu „kdyžby na ženu aneb pannu od někoho mocí a bezprávně bylo saženo, 

tak žeby násilným skutkem panna k porušení a žena poctivá o poctivost svau přijíti 

musila“. Navíc jako oběť znásilnění zmiňuje také děvčátka, resp. „panenku aneb 

dívčičku“.77 Na jak staré, popř. pohlavně nezralé dívky se toto označení vztahovalo? 

Pravděpodobně se mohlo jednat o děti do dvanácti let, neboť u Brikcího je možné najít 

článek o „ulouzení [unesení?] let nemajíc pannu“, v němž říká: „Kdož by koli děvečku, 

                                            
74 Josef JIREČEK (ed.), Práva městská království Českého a markrabství Moravského spolu s krátkou jich 
summou od M. Pavla Krystyana z Koldína, Praha 1876, s. 309 
75 TÝŽ, s. 309 
76 TÝŽ, s. 310 
77 TÝŽ, s. 308, 310 
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kteráž nemá dvanácti let … nebo pannu pod dvanácte let … porušenau směl ulauditi: beze 

vší milosti jako loupežník sťat bude“.78  

     Čtvrtou pozici v Josephině obsazuje „smilstvo násilné“, kterého se dopouští ten, 

„kdožby poctivou pannu / vdovu /neb taky cizí manželku násilně / proti její vůli sprznil“. 

Aspekt poctivosti nevymizel, navíc násilí předcházející činu je zde vnímáno nejen jako 

fyzické, ale i jako psychické: „s velkou pohrůškou“. Otázky k výslechu jsou směrovány jak 

na viníka, např. jak delikt provedl, tak na oběť, která mohla být dotazována, „zda slovy / 

neb skutkem odporovala“ nebo zda pachatel delikt „dokonale provedl“. Jako trest je určeno 

stětí mečem, které mělo být v případě přitěžujících okolností doplněno o vložení těla na 

kolo. Mezi přitěžující okolnosti se řadilo ublížení „nezletilému dítěti s patrnou škodou“, 

život ohrožující ublížení, kombinace s cizoložstvím, zneužití osoby vyššího postavení 

poddaným, křesťanky židem a zneužití duchovní osoby. Polehčující okolnost 

představovalo, pokud se oběť mohla násilí ubránit, ale záhy se přestala vzpírat a umožnila 

tak spáchání skutku. 

     Theresiana v článku „O znásilení“ nepřidává příliš nového, vyjma rozšíření 

polehčujících a přitěžujících okolností a celkové podrobnější deskripce a utřídění. 

Pachatelem znásilnění je ten, „kdo dobropověstné panně, vdově, aneb paní násilím, a proti 

její vůli její pannenskou, aneb panínskou čest odejme“. Kritérium cti bylo dokonce 

vztaženo i na delikventa: pro postoupení věci soudu bylo nejen třeba, aby žalující žena „po 

všechen čas poctivý, a neauhonný život vedla“, ale také, aby obviněným byl „nestydatý 

člověk“, u nějž podobný „zloskutek“ nepřekvapuje. V praxi tak mohl tento dodatek, pokud 

byl užíván, značně omezit žalovatelnost určitých viníků a je otázkou jak se postupovalo 

(jestliže vůbec), dopustil-li se znásilnění  „poctivý“ člověk. K zatčení mohlo vést i 

svědectví „odbornice“, resp. „v té věci zběhlé ženy“.  

     Obviněný se mohl přiznat dobrovolně nebo po konfrontaci s obětí. V případě, že by 

nadále zapíral a obviněná svou žalobu nestáhla, popř. existoval bezúhonný svědek činu, 

byl obviněný předán „k útrpnému dotazu“. Katalog otázek je jednoznačně určen mužskému 

pachateli, zjišťovalo se např.: „Kolikrát on takovou zločinnost snad s jinými osobami 

spáchal?.“ Theresiana za delikt stanovuje hrdelní trest, charakterizovaný stejně jako u 

Brikcího: „on rovně jako loupežník mečem na hrdle trestán, a odpraven býti má“. Oproti 

Josephině se do přitěžujících okolností - kdy se tělo mělo vložit na kolo - ještě zařazuje 

znásilnění dítěte osobou suplující rodiče nebo pokrevním příbuzným, sirotka poručníkem, 

                                            
78 Josef a Hermenegild JIREČEK (edd.), M. Brikcího z Licka Práva městská dle textu z r. 1536, Praha 1880, 
s. 246 
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poddané vrchností, dcery nebo manželky pána služebníkem a donucení ke styku pomocí 

psychického teroru, který se nahlíží jako rovnocenný fyzickému násilí. Polehčující 

okolnosti se rozrostly o situace, v nichž se napadená samostatně, resp. s cizí pomocí 

znásilnění ubránila, došlo pouze k poranění, nedošlo k dokonání skutku, znásilněná se 

přimluvila za život násilníka a znásilněná přes přiznání viníka skutek popírala. Trest se 

v takovém případě diferencoval s ohledem na to, byl-li viník „cizozemec“ nebo „zemák“.  

Cizinec měl být vypovězen ze všech dědičných zemí, kdežto domácí člověk měl být „na 

věčnost vypovězen“ z okresu hrdelního práva, kde se „stydkost“ udála a ještě na určitou 

dobu odsouzen do „kázního aneb pracného domu“ nebo ke stavbě pevnosti. Theresiana 

nezapomíná ani na čest znásilněné ženy: „Znásilená osoba ale zůstává za tou příčinou 

neauhonná, a nemůže jí to k žádné necti se pokládati, tím méně ona za tu příčinou trestaná 

býti“. Ačkoliv se zákoník staví na stranu ženy a hájí její počestnost v případě znásilnění, 

skutečnost, že bylo potřeba takový postoj zakotvit v zákoníku, vypovídá o jiné praxi. 

 

V kutnohorské smolné knize se vyskytují dva případy znásilnění, jeden z roku 1522 (před 

Brikcím) a druhý z roku 1556 (Brikcí) – oba pachatelé byli popraveni mečem.79 Určitou 

pozoruhodností a situací, kdy tzv. výjimka potvrzuje pravidlo, totiž při chápání znásilnění 

jako ryze mužského deliktu,  by mohl být případ z Bojkovic z roku 1636 (Koldín), kdy 

byla sťata žena za cizoložství, resp. znásilnění muže.80 Delikt znásilnění byl mimo jiné 

jevem spjatým s přítomností vojska. Roku 1651 žádal Laurenc Košín z Fraydenfeldu 

komoru českou o naučení ohledně dědického práva poddaných pardubického panství: 

„Nachází se také, že v těch nešťastných letech a roztržitostech vojanských mnozí sirotkové 

a nápadníci buď mužského neb ženského pohlaví ne tak svévolně, jako z nucení na vojnu 

nočně brané byly … mnohý ženský pohlaví že by z násilí o poctivost přicházely a potom se 

zase dobře chovaly … mají-li svých spravedlností užiti, čili svou spravedlnost tratiti?“ 

Komora rozhodla, že podobně postižení lidé, resp. ženy nemají přijít o svůj dědický podíl, 

jestliže „s podstatou svou nevinu provedli“.81 

 

 

 

                                            
79 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století – č. 68 a 69 
80 Dana KELNEROVÁ, Sexuální delikvence ve světle smolných spisů, Příspěvek k dějinám sexuality v 16. – 
18. století, in: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, Série C, Ústav jazyků a humanitních studií 5, 
Pardubice 1999, s. 159 – 162; č. 64 v Přehledu sexuálních deliktů a trestů za ně v 16. – 18. století 
81 Josef KALOUSEK (ed.), Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů 
domácích i cizích, díl XXIII., Řády selské a instrukce hospodářské 1627 - 1698 
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3.4 Cizoložství 

 

„Adulterium, vel lex Julia, cizoložstvo, kteréž jest porušení lože cizího. A to cizoložstvo 

vlastně působí a děje se s ženau, kterážby muže svého měla, aneb muž zase, manželku svou 

vlastní maje, s cizí ženau by obýval. Pokuta hrdla ztracení.“82 Takto charakterizuje delikt 

Koldín, legitimní potrestání ale podle něj nemuselo vzejít pouze z rukou veřejné autority, 

zákoník jej umožňuje i soukromé osobě: „Manžel svau manželku a otec svau dceru zastihl-

li by v cizoložném skutku: tehdy oba, totiž cizoložníka i cizoložnici, zabiti může a žádné 

pokuty pro to neponese; než přísežných přivolaje, takovou nešlechetnost jimi obvede.“83 

Takovéto soukromé potrestání cizoložství je obsaženo i u Brikcího, zhrzený manžel (otec 

není jmenován) má navíc oba zabité cizoložníky exemplárně, resp. „k hruoze“ prorazit 

kůlem. Jestliže by cizoložná žena nebo její milenec utekli a byli dopadnuti a usvědčeni 

sedmi svědky, mají podstoupit „hlavní odsauzenie“, jímž je míněno probití ostrým kůlem.84 

V tomto přístupu se promítá pojetí cizoložství jako poškození práv manžela – takto 

původně zajímalo soudy, než se prosadilo právo kanonické, které nevěru tvrdě 

odsuzovalo.85 Dokonce bychom zde mohli identifikovat krevní mstu ve smyslu hájení 

„čistoty“ krevní linie manželem, resp. cti rodiny otcem. 

     Josephina říká, že „cizoložstvo jest porušení / a poskvrnění lože cizího“ a obsazuje ho 

na šesté místo. U tohoto deliktu můžeme vysledovat hierarchické řazení jeho závažnosti. 

Nachází-li se jeden z pachatelů v manželském stavu a druhý je svobodný a tedy jedná-li se 

o „jednostranné“ cizoložství, není trest konkrétně specifikován. Pouze se obecně 

konstatuje, že viníci mají být trestáni dle uvážení v závislosti na povaze přestupku. Avšak 

hned druhým dechem se dodává, že cizoložná žena měla být potrestána přísněji, „pro 

nejistotu početí.“ Horší varianta cizoložství nastala tehdy, byli-li oba nevěrníci 

manželského stavu, tedy jednalo-li se o „oboustranné“ cizoložství. Trest je zde pak 

definován jasně: stětí. Seznam otázek je určen oběma pohlavím, zjišťovat se např. mělo: 

„Kolikráte?“ nebo „Zdali cizoložnice vždy taky povinnost manželskou svému muži činila?“. 

Za přitěžující okolnost se kromě cizoložství ženy u jednostranného cizoložství považuje 

jiný trestný čin, konkrétně „opuštění manžela / neb manželky“, které je definováno jako 

                                            
82 Josef JIREČEK (ed.), Práva městská království Českého a markrabství Moravského spolu s krátkou jich 
summou od M. Pavla Krystyana z Koldína, Praha 1876, s. 308 
83 TÝŽ, s. 311 
84 Josef a Hermenegild JIREČEK (edd.), M. Brikcího z Licka Práva městská dle textu z r. 1536, Praha 1880, 
s. 242 
85 Richard van DÜLMEN, Kultura a každodenní život v raném novověku (16. – 18. století) / II., Praha 2006, 
s. 259 
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hrdelní zločin. Polehčující okolnosti měnily hrdelní trest na blíže neurčené potrestání. 

Řadila se tam nevědomost o manželském stavu spoluviníka (např. jestliže by se ženatý 

muž vydával za svobodného) nebo pokud by provdaná žena byla považována za „veřejnou 

kurvu [prostitutku nebo promiskuitní ženu?]“. Do důsledku vzato by samozřejmě žena 

takové pověsti měla již dávno být stižena některým z trestů za smilstvo, resp. cizoložství.  

     „Cizoložstvo“ je dle Theresiany „zlosynné uražení manželské věrnosti skrze tělesné 

smíšení s jinou osobou“ a, stejně jako v Josephině, se zde rozlišuje cizoložství 

„jednonásobné“ a „dvojnásobné“, jež se má v obou případech trestat smrtí. Důvod 

k vyšetřování opět zakládala např. špatná pověst – „osoba také sic vilná, chlípná, v slovech 

nestydlivá, též opilosti oddaná“ - nebo předchozí pokárání v tomto směru (napomenutí 

jako první stupeň trestu, a tedy de facto popření hrdelní trestu?), pochybné mužské 

návštěvy u svobodné dívky, resp. provdané ženy, podezřelé intimní projevy - např. líbání, 

dotování milence či tajné schůzky během nepřítomnosti manžela/-ky. Zvláštností u tohoto 

deliktu je, že Theresiana nabádá k opatrnosti, má-li se přistoupit k uvěznění. Pro zadržení 

jsou potřeba přímější důkazy jako dopadení při činu,  popř. na základě dopisů 

sjednávajících schůzku, útěk podezřelého při příchodu manžela či odůvodněná žaloba 

zhrzeného partnera. Pokud podezřelý/-á cizoložství popírali, měli být  konfrontováni se 

spoluviníkem, popř. svědky. Mělo-li se užít mučení, soupis důkazů se rozšířil  kupříkladu o  

dopadení  při  cizoložství,   jehož vy-/dokonání viníci popírali nebo otěhotnění ženy „v 

dlouhé nepřítomnosti … velké nestatečnosti, a nemoci“ jejího muže, aniž prokázala 

„poctivé obtěžkání“.  

     Obecnou platnost má konstatování, kdy přesně přikročit k tortuře: hrozí-li hrdelní trest, 

existují-li opodstatněné  důkazy a obvinění neprokázali svou nevinu. Seznam otázek je 

určen cizoložnici i cizoložníkovi a zjišťuje se např. kde byla při milenecké schůzce jejich 

polovička, co viník své milence přislíbil, daroval nebo koupil, zda si viníci navzájem 

neslíbili manželství či jestli se v jejich schůzkách neangažoval kuplíř a s jakým 

ohodnocením. Existovaly-li polehčující okolnosti, měla následovat buď peněžitá pokuta 

(byl-li viník movitý), vazba o chlebu a vodě anebo jiný nespecifikovaný tělesný trest, 

„podle povahy“. Jako polehčující okolnost se posuzoval nemanželský stav, nevědomost 

svobodného viníka o manželství druhého, přímluva a odpuštění zhrzeného z manželů, 

existence manželských dětí a „vznešeného blízkého přátelstva“, předchozí počestný život, 

dlouholetá nemoc jednoho z manželů a nedokonání cizoložství. Vyskytovaly-li se 

přitěžující okolnosti, mělo následovat buď ostřejší potrestání na těle či majetku nebo, 

hrozila-li recidiva, popř. došlo-li v obci k „velkému pohoršení“, vyhnání z hrdelního 
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okresu, resp. země. Sešlo-li se více přitěžujících okolností, potom měl následovat hrdelní 

trest. Trest smrti tak měl mnohdy být až tím „nejzazším řešením“. Mezi přitěžující 

okolnosti se řadilo cizoložství ženy „pro nejistotu početí“, dvojnásobné cizoložství, 

recidiva, cizoložství  „představené“ osoby (starší či vrchnost) anebo spojení s dalším 

„zloskutkem“, konkrétně opuštěním manžela/-ky. 

     U definice tohoto deliktu v Theresianě se také výrazně promítá stavovské uspořádání 

raně novověké společnosti. Zákoník apeluje na soudce, aby u těch případů, kdy nedochází 

k veřejnému tělesnému, resp. hrdelnímu potrestání, zejm. u „vznešených, aneb sic dobře 

zachovalých lidí“, jednali opatrně, s rozumem a ideálně zachovali mlčenlivost. Důvodem 

bylo to, aby na potomky provinilce nepadla „potupa, hanba, a zlehčující výčitka“, nebo 

aby se dokonce nepoškodilo jeho, resp. její manželství. V důsledku tedy přestupek neměl 

ohrozit ani čest samotného viníka. Zákoník, ačkoliv se na první pohled staví rovnostářsky, 

tak operuje s tzv. dvojím metrem.  

 

Ve využitých  smolných knihách se delikt cizoložství vyskytuje v rozmezí let 1524 – 1568 

(Brikcí), a 1727 – 1766 (Josephina), přičemž ani jednou nebyl aplikován, vyjma 

přidruživšího se infanticidia, hrdelní trest: v 16. století byli cizoložníci vypovídáni, 

případně předtím ještě dostali po výprasku či byli ocejchováni; v 18. století byli 

krátkodobě uvězněni a poté také vypovězeni.86 Pokud jde o řády a instrukce pro různá 

panství, většina stanovuje za cizoložství trest smrti. Například nařízení pro rychtáře a 

poddané na panstvích Rosenberských z roku 1540 v pátém článku mimo jiné říká: kdo 

v cizoložství pochycen; jináče nečině pod hrdlem ztracení.“87 Některé instrukce vymezují 

pro svobodného z pachatelů nižší trest, jako např. řád pro poddané na rychmburském, 

rosickém a slatiňanském panství z roku 1626: „Smilstvo a cizoložstvo i jiné nečistoty, 

božskými i světskými pány tuze se a pod ztracením duše i těla zapovídají … bylo-liby toho 

co na kterém nesvobodném shledáno, tedy jiným ku příkladu na hrdle, pakliby čeho se 

svobodný toho dopustil … půl léta vězením a metlami trestán býti mají.“88 Zajímavá 

formulace o ztrátě nejen těla, ale také duše mohla být ještě rozšířena, jak dokládá zřízení 

vydané Janem Jetrichem Berkou z Dubé městu Velkému Meziříčí a přilehlému panství 

okolo roku 1630: „Smilstvo a cizoložství i jiné nečistoty, jak božskými, tak i světskými 

                                            
86 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století – č.45 až 62 a Příloha č. 3, Příbramské sexuální 
delikty 18. století – č. 57, 59, 60 
87 Josef KALOUSEK (ed.), Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů 
domácích i cizích, díl XXII., Řády selské a instrukce hospodářské 1350 - 1626 
88 Josef KALOUSEK (ed.), Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů 
domácích i cizích, díl XXII., Řády selské a instrukce hospodářské 1350 - 1626 
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právy tuze pod ztracením duše i těla, cti i statku zapověděné.“; trest smrti je zde stanoven 

pro svobodné i nesvobodné. Vrchnost si pro sebe tedy zároveň nárokovala zaplacení 

pokuty od hospodáře, který selhal v dohledu  nad chováním svých dětí a čeládky: „A u 

kterého by souseda … buďto že by dcera jeho se zmrhala [přišla o panenství, popř. 

otěhotněla?], anebo syn jeho s jinou se toho dopustil, tehdy ten každý hospodář, že na své 

děti pozor nedával, pokuty 100 fl. mor. mně k ruce do důchodův mých složiti musí … což i 

o čeledi přespolní rozumíno býti má.“89  

      

 

3.5 Bigamie 

 

Hrdelní trest za bigamii vymezuje Brikcí: „Ač by kdo odšel od své vlastní ženy a pojal by 

jinau za živosti oné ženy: bude-li v tom přemožen, sťat bude.“90 Koldín zachovává nejvyšší 

potrestání a zařazuje i pachatelku deliktu: „Muž, maje živau manželku oddávanou, a od té 

ujda, jinau by sobě pojal a s ní se oddal: bude-li v tom shledán, sťat bude. A tolikéž se 

rozuměti má i o ženě, kterážby se vdala, majeci muže oddávaného ještě živého. Ta též 

pokutau stětím aneb za živa zahrabáním ztrestána buď.“91  

     Drastický trest zahrabání zaživa Josephina nepřejímá, zachovává pouze stětí a delikt - 

umístěný na sedmé pozici -, bez konkrétního termínu, definuje: „kdyby muž za živobytí 

manželky své / neb manželka za živobytí manžela svého / jinau manželku / neb jiného 

manžela / prostředkem sňatku svadebního … sobě pojala“. Vymezený hrdelní trest měl 

viníka potkat tehdy, jestliže proběhl jak církevní obřad, tak „tělesné smíšení“. Upuštění od 

takového soužití „dřív tělesného smíšení“, de facto tedy, když ještě manželství nebylo 

platné, představovalo polehčující okolnost. Avšak i po jeho naplnění, pokud viníci z lítosti 

upustili od společného života „a sebe prázdní byli“, byl takový postup řazen mezi 

polehčující okolnosti. V obou případech se tak ale mělo stát ještě před stíháním delikventů 

a jen „někdy“. Jako poslední z polehčujících okolností je zmíněna „nevědomost“ o 

trvajícím legitimním manželském svazku partnera. Přitěžující okolnosti se neuvádějí. 

Otázky k výslechu jsou zaměřeny na muže i ženu a například se zjišťovalo, kde zanechali 

                                            
89 Josef KALOUSEK (ed.), Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů 
domácích i cizích, díl XXIII., Řády selské a instrukce hospodářské 1627 - 1698 
90 Josef a Hermenegild JIREČEK (edd.), M. Brikcího z Licka Práva městská dle textu z r. 1536, Praha 1880, 
s. 242 
91 Josef JIREČEK (ed.), Práva městská království Českého a markrabství Moravského spolu s krátkou jich 
summou od M. Pavla Krystyana z Koldína, Praha 1876, s. 311 
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svého legitimního partnera, proč vstoupili do jiného manželského svazku, nebo kdo je 

informoval  o předchozím manželství partnera. 

     „Zloskutek dvojnásobného manželstva se páchá, když ženatý muž s jinou ženou, aneb 

vdaná žena s jiným mužem (nechť jest poslednější osoba zmanželená, aneb nezmanželená) 

při živobytí prvního manžela vědomě v manželstvo vstoupí , a s ním v spůsobě manželského 

stavu sebe pořádně odati nechá“. Takto Theresiana definuje delikt bigamie, k jejímuž 

prošetřování se mělo přistoupit opět u osoby, která by měla špatnou pověst v této oblasti, 

nebo u níž by se takové jednání předpokládalo, což se ilustruje na – možném typickém 

pachateli - „lehké toulavé osobě“. Podezření mělo také vyvolat, jestliže člověk zapíral své 

jméno a jinou „vlast udával“, šířil klamné prohlášení o smrti první ženy či vydával 

podezřelé ženu za svou manželku aj. První fází vyšetřování tak de facto určoval dojem z 

viníka – to jak vypadá, co říká, co dělá; zákoník tento soubor negativních dojmů shrnuje 

jako „lehkomyslnost“.  

     Pro zadržení se k „lehkomyslnosti“ přidružovaly důkazy o tom, že viníci někde 

zanechali svého legitimního partnera či vstoupili do manželství, aniž respektovali případný 

požadavek důkazu o jeho / její smrti nebo že se ženatý muž zaslíbil jiné ženě. Jestliže byli 

k dispozici svědkové, doporučuje se jejich konfrontace s viníkem. K mučení měly vést 

např. následující skutečnosti: kdyby se obviněný sám usvědčil z nepravdomluvnosti či 

předstíral, že neví, zda je legitimní partner naživu. Katalog otázek je určen oběma 

pohlavím, mimo jiné se mělo zjistit pod jakou vrchnost obvinění spadali, když žili 

s legitimním partnerem, nebo zda  měli děti - jak v legitimním, tak nelegitimním svazku. 

     Theresiana vyzdvihuje, že je potřeba se zejména přesvědčit o životě, resp. úmrtí 

legitimního partnera a řádném církevním oddání u bigamického sňatku - nejlepší je získat 

příslušné úmrtní, resp. oddací listy, aby soudce „tím bezpečněj ku konečnému orteli 

přikročiti mohl“. Trestem za vědomou bigamii, jež byla završena manželským spojením a 

jež je hodnocena jako „větší ... než cizoložstvo“, měl být meč. Přitěžující okolnosti 

reprezentovala vícečetná bigamie, oboustranná bigamie, církevní bigamický sňatek, 

klamná přísaha o svobodném stavu a oklamání osoby „vznešeného rodu“ osobou 

„chatrného stavu“; charakter zostření hrdelního trestu byl ponechán na soudci. Polehčující 

okolnosti zahrnovaly nenaplnění manželství, ustoupení od soužití před naplněním, resp. po 

zjištění o bigamii partnera, přesvědčení o úmrtí legitimního partnera „spůsobem k pravdě 

podobným“, impotenci bigamisty či neplatnost prvního, resp. druhého manželství podle 

„duchovních práv“.  

 



 47

Bigamie je v praxi studovaného hrdelního soudnictví zastoupena pěti případy z let 1553 – 

1567 (Brikcí), přičemž delikventi jsou trestáni vypovězením, případně doplněným o 

výprask, ocejchování nebo hrdelní revers. Pouze dva pachatelé byli sťati a to zřejmě 

z důvodů přitěžujících okolností – první viník se nelegitimně oženil rovnou s dvěmi 

ženami, druhý se chlubil, že je „mordýřem“.92 

 

 

3.6 Únos 

 

Brikcí, Koldín, Josephina i Theresiana do mravnostní sekce zákoníků řadí speciální 

kategorii sexuálního deliktu, kterou jsem pro stručnost označila „únos“.93 Víceméně se 

jedná o znásilnění, jemuž předcházelo unesení. Koldín říká: „Raptus, to jest, násilné 

zajetí“, k němuž dochází „kdyžby panny aneb vdovy mocí snižovány a o své poctivosti 

strojeny byly, aneb žeby na ně mocí saženo bylo, a ony byly by zavožovany“.94 Brikcí 

popisuje provinění „vyloudění“,95 a to „vyloudění“ manželky, nezletilé dívky (jak je již 

uvedeno v podkapitole o znásilnění), vdovy a nezletilého chlapce. „Únos“, resp. svedení 

manželky definuje v rámci cizoložství: „Ač by kdo druhému vlastní ženu ulaudil neb uvedl 

… spolu s uvedenau ženau smrtí kolu zostřeného zemrau, totiž, že mají kolem probiti býti.“ 

V případě „únosu“, resp. znásilnění nezletilé dívky, potažmo vdovy, má být pachatel sťat. 

Jestliže by došlo k jejich „vyvedení neb ulaudění“, má se viník „beze vší naděje na vráceni 

a bez milosti ode dne ulauzenie za padesát let od města i s ulauzenau má se vzdáliti“, 

přičemž oba také ztratí nárok na dědictví. Poslední typ tohoto deliktu je zajímavý 

z genderového hlediska, neboť jako „únosce“, resp. svůdkyně tu vystupuje žena: 

„Poněvadž nenie zlosti nad zlost ženskau, jest-li že by žena neb děvečka vyrostlá syna, 

vnuka, bratra etc. … let osmnácte nemajiecího, lstivě tomu navedla, aby tajně … pryč 

odšel … aneb s ním pryč šla: taková ludařka i s ulauzeným, ztratíc diel dědičný, za 

padesáte let města prázdni budau.“96  

                                            
92 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století – č. 63 až 67 
93 Bez moderních konotací, např. finanční nebo politické stránky věci. 
94 Josef JIREČEK (ed.), Práva městská království Českého a markrabství Moravského spolu s krátkou jich 
summou od M. Pavla Krystyana z Koldína, Praha 1876, s. 308 
95 Brikcí neužívá podstatné jméno, ale sloveso „ulaudí-li“; u nezletilé dívky, resp. vdovy je v odlišných 
článcích pojednáno znásilnění a svedení, u provdané ženy a nezletilého chlapce pouze svedení - proto dávám 
slovo „únos“ do uvozovek. 
96 Josef a Hermenegild JIREČEK (edd.), M. Brikcího z Licka Práva městská dle textu z r. 1536, Praha 1880, 
s. 242, 246 - 247 
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     Na pátém místě pojednává Josephina sexuální delikt, pro nějž neužívá žádné označení a 

jen jej definuje: pokud by někdo  „lechkovážným násilným spůsobem zajal / zavezl / neb 

zavedl / a potom … o poctivost přistrojil“ „poctivou“ pannu, cizí manželku nebo vdovu, a 

to proti vůli otce, poručníka, manžela nebo jiného „ochránce“, má být, včetně kompliců,  

popraven a následně vložen  na kolo. Na základě této charakteristiky se zdá, že žena, resp. 

vdova vždy byla, nebo lépe řečeno, měla být „pod ochranou“, resp. nadvládou nějakého 

muže. Ještě těžší trest – stětí s následným spálením těla - byl vymezen pro viníka, který by 

unesl a znásilnil jeptišku nebo viníka židovského vyznání, který by unesl a znásilnil 

křesťanku.  

     V článku „O násilném odvedení ženských osob“ Theresiana rozlišuje jednak únos proti 

vůli svobodné, resp. vdané ženy a jednak únos s jejím svolením, ale proti vůli otce nebo 

poručníka nebo manžela. A také násilný nebo lstivý únos vdovy, plnoleté osoby, „která své 

vlastní moci jest [tentokrát samostatná žena?]“ či jeptišky „k páchání chlípnosti, aneb 

k vylouzení manželstva“. Stíhán měl být nejen únosce, ale i napomáhači. Mezi důvody 

k vyšetřování, resp. zatčení se objevuje např. situace, kdy byl člověk podezřelý sám o sobě 

(tedy opět „špatná pověst“) nebo kdy upadl v podezření kvůli objednání koně a vozu 

na dobu odpovídající době únosu. K tortuře se mělo přistoupit, jestliže i přes svědectví 

unesené ženy, nebo bezúhonného svědka, delikvent nadále zapíral. Seznam otázek je určen 

výhradně mužům. Viník mohl být např. tázán: „Kde noclehoval, a v hospodách stál?“, „Z 

jakého konce, a oumyslu ji odvedl?“.  

     Trestem za únos mělo být stětí, popř. následné vložení těla na kolo v případě 

přitěžujících okolností. Mezi ně se řadila vražda a jiné násilí při únosu, odvedení „posvátné 

osoby“ či světské osoby z „posvátného místa“ nebo únos křesťanky židem. Přitěžující 

okolností bylo také, pokud došlo k ohrožení šlechtické cti, resp. „když chatrný člověk 

šlechtickou, aneb dokona vyššího stavu osobu odvede; poněvadž skrze to šlechtický rodové 

v jejich důstojenství, a stavu na nejvejš potupeni, a zlehčeni bývají“. Viníkovi přitížilo i to, 

jestliže byl unesené nebo těm, kteří ji „v své moci měli“, tj. rodičům, poručníkovi nebo 

manželovi, „povinností zavázán“; přidružoval-li se ještě další „zloskutek“ jako cizoložství 

nebo jednalo-li se o recidivistu. Nechceme-li si myslet, že norma rovnou předpokládala 

svou omezenou účinnost v praxi, musíme předpokládat, že recidivista byl předtím trestán 

s přihlédnutím k polehčujícím okolnostem.   

     V případě polehčujících okolností mělo, dle posouzení soudce, následovat mrskání 

metlami, vypovězení z hrdelního práva („zemáci“), resp. země („cizozemci“) aj. 

Polehčující okolnost představovalo svolení „odvedené“ nebo jejích ochránců, dobrovolný 
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sňatek s únoscem, byla-li unesená „své vlastní moci“, nenásilné odvedení přemluvením, 

odvedení osoby, „která bez toho chlípnému životu [prostituci?] oddaná jest“, nevykonání 

„zloskutku s tělesným smíšením“ a zajímavě a podobně jako u Brikcího, „kdyby ženská 

osoba z chlípného oumyslu mužského byla odvedla“. Třebaže byl  delikt celou dobu v 

zákoníku prezentován jako mužsky orientovaný, na závěr vykazuje z genderového hlediska 

poněkud rovnější přístup a článek „O násilném odvedení ženských osob“ tak nakonec 

pojednává i o (dobrovolném) odvedení mužských osob. 

 

V použitých pramenech městské hrdelní jurisdikce se delikt „únosu“ nevyskytuje. Dana 

Kelnerová, která zpracovala problematiku sexuální delikvence celkem dvaceti devíti 

městeček a měst na základě vydaných smolných knih, v přehledu uvádí šest případů 

„vyloudění“ v 16. a 17. století.97 Většinou se jedná o „mužský delikt“, tj. „vyloudění“ cizí 

ženy, pouze jednou byl cílem ženatý muž. V podstatě jde o variantu cizoložství, kdy 

nezůstalo při obyčejné nevěře, ale došlo k přebrání partnera (který pravděpodobně odešel 

dobrovolně). „Násilné zajetí“ se vyskytuje  v již jednou zmíněním vrchnostenském 

normativu Laurence Košína z Fraydenfeldu z roku 1651, v němž pojednává znásilňování 

žen vojáky, které „ jako z nucení na vojnu nočně brané byly“.98  

 

 

3.7 Kuplířství 

 

Koldín kuplířství, za nějž stanovuje ztrátu hrdla, označuje jako „lenocinium, svodové, 

kteříž se spůsobí prostředkem lidí zlých a nešlechetných, jako skrze židy a baby svodnice.“ 

Také se, možná překvapivě, předpokládalo v rámci rodiny: „A též se rozuměti má i o těch 

mužského pohlaví svodnících, kteřížby ženy a dcery své vlastní z auplatkův aneb za 

jakýmižkoli jinými příčinami v nepravost jiným poddávali, aneb … skrze prsty tomu se 

dívali.“99  

     Pachateli deliktu „svodnictví“ - na osmé pozici v Josephině -, jsou ti, „kteří jiné 

k tělesnému hříchu zauplatku / a zisku sváději“. Jako horší varianta kuplířství se uvádí ta, 
                                            
97 Dana KELNEROVÁ, Sexuální delikvence ve světle smolných spisů, Příspěvek k dějinám sexuality v 16. – 
18. století, in: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, Série C, Ústav jazyků a humanitních studií 5, 
Pardubice 1999, s. 159 – 162; č. 136, 139, 151, 284, 444 a 674 v Přehledu sexuálních deliktů a trestů za ně 
v 16. – 18. století 
98 Josef KALOUSEK (ed.), Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů 
domácích i cizích, díl XXIII., Řády selské a instrukce hospodářské 1627 - 1698 
99 Josef JIREČEK (ed.), Práva městská království Českého a markrabství Moravského spolu s krátkou jich 
summou od M. Pavla Krystyana z Koldína, Praha 1876, s. 313 - 314 
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která se odehrávala v rámci rodiny, konkrétněji v rámci rodinných hierarchických vztahů: 

u muže na ženě, rodičů na dětech, poručníků na sirotcích, bratrů na sestrách. Tomu 

odpovídal stanovený trest: meč. Mírnější potrestání, resp. „extraordinární pokuta“ měla 

stihnout ty kuplíře, kteří svedli např. osoby tomu nakloněné. Pokud by ale k „tělesnému 

hříchu“ přemlouvali „poctivé jiné osoby“ nebo  osoby manželského stavu, měli se také 

dočkat stětí. Seznam otázek je určen oběma pohlavím, tedy kuplířům i kuplířkám - 

kupříkladu: „Proč on / neb ona svodnictví provozovali?“ Jako důležitý faktor se jevilo 

společenské postavení „oběti“ i „zákazníka“: „Jakého stavu svedená?“ (nikoliv svedený);  

„A kdo ti jistí jsau / s kterými svedená byla?“. Čím byl sociální status svedených osob 

vyšší, tím bylo pravděpodobně kuplířovo potrestání ostřejší (a naopak benevolentnější pro 

svedené; i když potrestání samotných aktérů sexuálního styku zde není pojednáno, lze 

předpokládat, že se na ně uplatňoval paragraf o smilstvu, resp. cizoložství).  

     Výjimku z hlediska stanovení trestu i pro smilníky představovalo kuplířství mezi „bohu 

zasnoubenými osobami“, v sakrálním prostoru a kuplířství mezi „pohanem“ a křesťanem. 

Následovat měl nejvyšší trest stanovený u tohoto deliktu: hříšníci i kuplíři měli být sťati a 

jejich těla spálena. Budeme-li se ptát proč, pak zřejmě proto, že zde docházelo buď k 

poskvrnění přímého svazku s Bohem nebo Bohu vyhrazeného místa anebo k vytvoření 

neakceptovatelného svazku z hlediska vyznání. Nicméně se však jedním dechem dodává, 

že k takovému potrestání má dojít „podle povahy té věci“, jinými slovy hrdlení trest nebyl 

bezpodmínečný. Oficiálně však žádné polehčující (ani přitěžující) okolnosti jmenovány 

nejsou.  

     „Toho zloskutku činí se kdo vinného, když svau vlastní ženu, dceru, aneb sic jinou osobu 

za peníze, aneb ze zisku zlosynným spůsobem k chlípným skutkům svádí, aneb potřebovati 

nechá, aneb v svém příbytku, aneb také jinde pomoc, radu, a poskyt k tomu dodává“. Takto 

Theresiana, podobně jako Josephina, definuje „svodnictví“. Mezi důvody vedoucí 

k vyšetřování, resp. uvěznění spadalo: podezření z provozování této činnosti, 

prostředkování milostných psaní, ponoukání k nepravostem pomocí darů, tolerování 

podezřelých návštěv u manželky, resp. dcery, umožňování podezřelých schůzek ve svém 

domě či bytě a přechovávání „pod fochem poctivého zřízení rozkřičené ženské osoby“. 

V posledním bodě se tedy hovoří o „profesionálním“ provozování prostituce neboli vedení 

nevěstince kuplířem či kuplířkou, k němuž nalezneme i jinou deskripci: „kdyby vědomé 

kurevství v některém domě se provozovalo; v takovém příběhu má rozkřičená osoba se 

zjistiti“ a případně ještě konfrontovat „s osobami na tom díl majícími“. K tortuře se mělo 

přistoupit, jestliže hrozil hrdelní trest a existovalo svědectví bezúhonného svědka, resp. 
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více důvěryhodných svědectví od svedených žen (tedy velmi pravděpodobně nikoliv 

prostitutek). Seznam otázek pro výslech se zaměřuje na kuplíře i kuplířku, např.: „Zdaliž 

zjednávající jemu svodníkovi, aneb jí svodnici, aneb svedené osobě  peníze připověděl? Jak 

mnoho?“ včetně dodatku pro vyslýchající, že „pozůstávaloliby to ale v šatech, v klenotách, 

aneb v něčem jiném, má se to popsati.“  

     Specifikem trestu za kuplířství v Theresianě je, že opět přidává kritérium „domácí“ 

versus „cizí“. Cizí kuplíři měli být mrskáni metlami a následně vypovězeni z dědičných 

zemí,  domácí kuplíři, „zemáci“, měli být „jiným ostrým tělesným trestem potkáni“ a 

vypovězeni z hrdelního práva; v případě přitěžujících okolností však měli přijít o hlavu. 

Mezi přitěžující okolnosti spadalo páchání tohoto deliktu v rámci rodiny: rodičů na dětech, 

manžela na manželce, bratra na sestře a poručníka na svěřenci. Dále se také trest měl 

zostřit,  jestliže kuplíř či kuplířka přivedli na scestí hodně osob nebo provozovali kuplířství 

v kostele. V posledním zmíněném případě a ještě v případě kuplířství s Bohu zaslíbenými 

osobami a mezi „věřícím“ a „nevěřícím“, zachovává Theresiana stejný trest jako hrdelní 

řád Josefa I., tj.  stětí a následné spálení (zda se toto potrestání vztahovalo i na cizince/-ky 

provozující kuplířství, není zřejmé). Mezi polehčující okolnosti se řadilo, pokud kuplíř či 

kuplířka umožňovali dětem, manželkám nebo svěřencům „podobný život“ pouze z vlastní 

nedbalosti a neměli z toho zisk, resp. když tak nečinili se zlými úmysly, ale spíše na 

základě své hlouposti, „sprostnosti“ apod. K tomu se ještě připojovaly případy, kdy 

sváděná osoba nakonec nedošla mravní úhony a kdy se kuplířství páchalo na „bez toho 

nepoctivých ženských osobách“. Trestem pak měla být pokuta, vězení anebo jiné 

potrestání. 

 

Kuplířství není zastoupeno v  použitých pramenech kriminální povahy. Vrchnostenské 

instrukce v této souvislosti mluví o „přechovávání“ prostitutek, resp. sexuální cti 

nedbajících žen. Například nařízení pro arcibiskupské panství červeno-řečické z roku 1633 

zmiňuje: „Zlodějův … též žen neřádných aneb nevěstek žádný v ničemž aby nefedroval, 

v svých domích jich nepřechovával …jestliže by se kdo toho dopustil, a škoda by někomu 

od takového lotra neb lotryně se stala, spolu s ním neb za něj na hrdle trestán bude.“ O tři 

roky mladší řád vydaný pro novohradské panství hraběte Jana Františka Trautsona říká: 

„Zběhlé ženy, aby žádnej nepřechovával, ani krčmářové déle přes noc, pod propadením 

JMti 1 kopy gr. pokuty.“100 Také o více jak sto let starší instrukce z roku 1566 od 

                                            
100 Josef KALOUSEK (ed.), Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů 
domácích i cizích, díl XXIII., Řády selské a instrukce hospodářské 1627 - 1698 
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svatojiřské abatyše pro statky kláštera sv. Jiří zmiňuje podobný příkaz: „Aby sobě žádný 

kurev náchlebních nechoval. A pakli by kdo a v který obci, a zvláště rychtář, toho by 

zatajil, tehdy má 2 kopě gr. dáti. A pakli by konšelé, to vědouc, nevznesli a toho zatajili, 

tehdy každý konšel má kopu gr. dáti.“101 Zmínky upozorňující na nevykonávání 

rychtářských povinností nejsou  výjimkou, což ukazuje, že v praxi zřejmě mohl být přístup 

rychtářů, resp. městské rady k podobným přestupkům relativně „liberální“. 

 

 

3.8 „Obyčejné“ smilstvo 

 

Smilstvo představuje nejméně závažný prohřešek proti mravnosti a obecně vzato bylo 

trestáno nejmírněji. Koldín říká, že stuprum, smilstvo „se vykonává tehdáž, kdyžby panna 

aneb vdova od někoho sprzněna byla. A děje se dobrovolně, to jest, kdyžby panna aneb 

vdova sama k tomu svolila. A pokuta na smilníky starodávní jest  metlami ven z města 

vymrskání“.102 Koldínova definice působí jako relativně genderově vyvážená (mluví se o 

smilnících), avšak je to především „sprzněný stav“ ženy, který porušoval dobové 

společenské normy. Citace z Koldína tak hned zkraje dává prostor pro konstatování, že 

ačkoliv byli za smilstvo stíháni i muži (často v souvislosti s jiným trestným činem), v praxi 

se jednalo zejména o delikt ženský.  

     Josephina užívá označení „obecné kurevství a jiné nenáležité smíšení“ – které zaujímá 

poslední pozici z devíti - a konkrétněji jej nedefinuje. Potrestání mělo být stanoveno podle 

povahy provinění a mohlo jím být: mrskání metlami, vypovězení, veřejné práce 

(s poznámkou, že se tak v každém případě měly zatrhnout schůzky provinilců) nebo 

uvěznění. Pokutou -  tedy neveřejný trestem - pak měli být trestáni pouze ti, již „od nějaké 

vážnosti jsou“. Pokud by delikventi na základě (častějšího) napomenutí, resp. „nahlídnutí“ 

(de facto předstupeň zmíněných trestů), potažmo potrestání „od práva“ neupustili od svého 

jednání, pak měli být takoví „navyklí smilníci“, v závislosti na „velikosti pohoršení“ a 

délce doby udržování nelegitimních styků, stiženi tělesným nebo dokonce hrdelním 

trestem. O hrdelním trestu a také o mučení se v úvodu říká, že se jich nemělo užívat 

„snadno“; otázky k výslechu zcela chybí.  

                                            
101 Josef KALOUSEK (ed.), Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů 
domácích i cizích, díl XXII., Řády selské a instrukce hospodářské 1350 - 1626 
102 Josef JIREČEK (ed.), Práva městská království Českého a markrabství Moravského spolu s krátkou jich 
summou od M. Pavla Krystyana z Koldína, Praha 1876, s. 308 
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     Propracovanější rozlišení, resp. odstupňování trestů nabízí Theresiana. V článku „O 

sprostém kurevství, a jiném nepříslušejícím smíšení“ rozlišuje tři způsoby smilstva: 1. 

„buďto předně neženaté, a nevdané osoby obojího pohlaví jednou, aneb po druhý tělesně 

se smíšejí“, 2. „dvě nezmanželené osoby v ustavičném nepoctivém souložnictví živi jsou“ a 

3. „když nevdaná ženská osoba chlípného života se přidrží, a jednomu každému po vůli 

jest“. Trojí definice je v zásadě rozdělena dle četnosti nelegitimních styků svobodných 

osob, popř. počtu partnerů. První kategorie víceméně pojednává o ztrátě panenství, resp. 

panictví, v souvislosti s čímž musíme předpokládat i snížení sexuální „poctivosti“ člověka, 

resp. ženy. Zajímavé je, že se jedná o skupinu vymezenou maximálně dvěma sexuálními 

styky, při dalším se delikvent zřejmě měl zařadit do druhé, resp. třetí skupiny. Druhá 

kategorie pojednává konkubinát, resp. sexuální soužití o třech a více pohlavních stycích. 

Předpokládá se zde (a pravděpodobně i v první kategorii) jeden sexuální partner. U třetí 

kategorie, v níž navíc přistupuje střídání partnerů, se jedná výhradně o ženský typ 

provinění, v kterém můžeme identifikovat „prostituci“ nebo promiskuitu. Zákoník tuto třetí 

variantu „obyčejného“ smilstva označuje také jako kategorii „kurev, a obecných 

nevěstek“.103 

     Theresiana apeluje na to, aby v případě prvních dvou skupin byly provinilé osoby 

odvráceny od svého hříšného života svou vrchností, přičemž se má uvážit jejich 

„společenský profil“, jejich „stav, rod, ouřad, dobré přátelstvo, a … [poněkud paradoxně] 

dobré chování“. Viníci mají být potrestáni nejprve mírně, bez veřejné hanby: buď ostrým 

pokáráním, nebo pokutou přiměřenou jejich majetku, anebo vazbou, popř. jiným tajným 

trestem. (Bylo reálné být v „tajné“ vazbě, aniž by to vešlo ve známost?). Podruhé měl 

následovat nespecifikovaný přísnější trest. Pří třetím dopadení měli být delikventi, podle 

okolností, postiženi veřejným tělesným trestem (a tedy být „zlehčeni“ na cti), nebo 

vypovězením z okresu hrdelního práva. Naproti tomu „kurvy a obecné nevěstky“ měly být 

trestány „citedlným“ tělesným trestem, případně vypovězením z „hrdelního práva“, resp. 

země.    

     Mezi přitěžující okolnosti je zařazeno: způsobení veřejného pohoršení, svedení mladých 

lidí (tedy kuplířství) a „kdyby se vyskytlo, že chlípná, a nestydlivá čuda [čuba?] kurevské 

živobytí již skrze drahný čas provozovala, a takměř řemeslo [označení profesionální 

                                            
103 U označení „kurvy a obecné nevěstky“ je otázkou, zda termín „kurva“ není synonymem pojmu „nevěstka“, 
zákoník však v podobných situacích většinou užívá slova „aneb“ (tj. „kurvy, aneb obecné nevěstky“), nikoliv 
spojky „a“.  
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prostituce?] z toho dělala“.104 Polehčující okolnost naproti tomu představoval mladý věk, 

„nerozum“, „sprostnost“, „zlolestné přemluvení k pádu“ a pokud  intimní styk dvou 

svobodných osob nebyl provázen výraznou špatností. Theresiana již vůbec nezmiňuje 

možnost hrdelního trestu či mučení. 

 

Smilstvo je z hlediska výskytu nejčetnějším mravnostním deliktem v použitých pramenech 

městské hrdelní jurisdikce. V Kutné Hoře bylo trestáno vypovězením,  případně 

doplněným o výprask, jímž se také jen hrozilo pro případ návratu provinilých osob. 

V Příbrami bylo smilstvo stíháno především vězením, resp. veřejnými pracemi a v určitých 

případech i vypovězením z města.105 Při opětovném pohledu na prameny normativní 

povahy, na již citované selské řády, bývá smilstvo pojednáno společně s jinými 

mravnostními delikty, např. cizoložstvím – tomu pak často odpovídá i stanovený trest, 

ztráta hrdla. Jiná nařízení však ukazují, že praxe byla jiná. První kategorii „obyčejného“ 

smilstva může ilustrovat již jednou uvedená žádost o naučení Laurence Košína 

z Fraydenfeldu pro příbramské panství ve věci majetkových záležitostí, tentokrát u osob, 

které se „smilstva zaumyslně dopustili; však potom mnozí se zase polepšili, dobře živi byli“ 

a které za přestupek byly „vězením a … pokutou na spravedlnosti své trestaní“. Komora 

česká potvrzuje újmu na „spravedlnosti“, tj. majetku za spáchaný delikt, ale nepovažuje za 

nutné polepšené hříšníky dále trestat: „potom co na ně, když se dobře chovali, připadlo, 

toho užiti mohou.“ Stejné rozhodnutí se vztáhlo i na další skupinu osob, kterou Košín 

poptával: „Někteří z sirotkův neb vdov … majíce zavázání, slib manželský … a pod tím 

slibem dřívěji, nežli by k dokonalému stvrzení manželskému skrze správce církevního přišli, 

skutku smilného se dopustili.“ Jejich napravení však mělo být nádavkem potvrzeno i 

uzavřením manželství.106  Druhou kategorii smilstva reprezentuje např. nařízení českého 

sněmu z roku 1545: „Kdo se selských lidí byl by postižen v konkubinatě nebo ve 

dvojženství, toho vrchnost trestej pranýřem, šilinkem a cejchem.“107 Nevěstky, „zběhlé 

ženy“ a „náchlební kurvy“ jsou pojednány již v rámci kuplířství. Třetí kategorii smilstva 

                                            
104 V citaci zmíněné „živobytí“ i „řemeslo“ de facto označují výdělečnou činnost – z tohoto pohledu je slovo 
„kurva“ synonymem nevěstky. Je otázku, zda tento pojem nemohl mít i v raném novověku, tak jako 
v současnosti, dvojí, resp. trojí význam: urážka, pejorativní označení pro promiskuitní ženu a výraz pro 
prostitutku. 
105 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty – č. 1 až 44 a Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. 
století – č. 1 až 56, 58 
106 Josef KALOUSEK (ed.), Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů 
domácích i cizích, díl XXIII., Řády selské a instrukce hospodářské 1627 - 1698 
107 Josef KALOUSEK (ed.), Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů 
domácích i cizích, díl XXII., Řády selské a instrukce hospodářské 1350 - 1626 
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můžeme rozšířit o informace z druhého vrchnostenského řádu Jana Adama 

z Liechtensteina, vydaného pro uhříněvské panství někdy v rozmezí let 1684 – 1707: 

„Kurevství v domě skrz čeládku aneb skrz osoby v osadě provádějící ať se netrpí, nýbrž … 

takové osoby aby z obce vypověděli.“108 „Kurevství“ jako „sodomářství“ je pojednáno u 

deliktu sodomie. 

 

 

3.9 „Těžké“ smilstvo (s „nevěřícím“) 

 

Delikt smilstva s „nevěřícím“ a „těžkých“ variant smilstva je typický zejména pro 

Theresianu. Brikcí ani Koldín se jím nezabývají. Josephina jej pojedná na druhém místě, 

hned za sodomií, přičemž jakoby svou charakteristikou na provinění sodomie navazovala, 

resp. jej z ní vydělovala: „jakož o těch kteří s zlým duchem smíšejí … tak také ti / kteří se 

s židem neb židovkou smíšejí / pro veliké pohoršení / nejméně metlami vymrskáni / a na 

věčnost z země vypověděni býti mají“; tím je popis smilstva s židy vyčerpán.  Oproti tomu 

Theresiana výrazně rozšiřuje deskripci této problematiky a vyostřuje tresty. Článek „O 

tělesném smíšení s nevěřícími, pak jiných těžkých smilstva příběhách“ je posledním 

z mravnostních deliktů pojednávaných v zákoníku a je spojen ze dvou relativně 

nezávislých celků, které odpovídají výše uvedenému názvu. První polovina vyniká svou 

atypickou strukturou – rozebírá velkou většinu předcházejících sexuálních deliktů ve 

vztahu k „nevěřícím“,109 čímž svým způsobem jejich výčet uzavírá, popř. doplňuje. Nejsou 

zde uvedeny ani přitěžující, ani polehčující okolnosti - toto provinění je příliš závažné 

samo o sobě. Z tohoto důvodu se stanovuje, že žádný soudce nemá pravomoc tresty zmírnit 

bez vědomí Marie Terezie a při stanovování trestu  „vší příkrosti se užívati má“, jelikož 

„chlípnost, která mezi křestianmi, a židmi, a Turkami, a jinými nevěřícími se páchá, 

obzvláštní ohyzdnost sebou nese.“110   

     Stanovené tresty jsou závislé na typu mravnostního provinění. U krvesmilstva se  

přepokládá incestní vztah mezi původně „nevěřícím“ mužem, který konvertoval ke 

křesťanství a „nevěřící“ ženou v lineární linii.111 Trestem mělo být stětí a spálení těl „na 

popel“. Pokud incest proběhl v prvním, resp. druhém stupni „poboční řady“ a v prvním 

                                            
108 Josef KALOUSEK (ed.), Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů 
domácích i cizích, díl XXIII., Řády selské a instrukce hospodářské 1627 - 1698 
109 Vynechává pouze sodomii, bigamii a kuplířství (v jehož rámci je však jako přitěžující okolnost zmíněna 
varianta kuplířství mezi „věřícím“ a „nevěřícím“).  
110 Nadále užívám termín „nevěřící“ pro všechny Theresianou jmenovaná vyznání, popř. „národnosti“. 
111 Vztahy: otec a dcera, syn a matka, děda a vnučka, vnuk a babička atd. 
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stupni příbuzenství, 112  mělo dojít k veřejnému pokárání a trvalému vypovězení ze země. U 

přestupku znásilnění měl být křesťan, který znásilnil „nevěřící“, sťat. Stejně tak „nevěřící“ 

násilník, jenž zneužil křesťanku - jeho tělo však mělo být navíc spáleno. Při cizoložství 

měli být oba viníci, ať „nevěřící“ a křesťanka,  nebo křesťan a „nevěřící“,  popraveni 

mečem. Ale to jen v případě, že pouze muž byl ženatý. Jestliže byli oba viníci 

vázáni manželským svazkem, nebo pouze žena, měla být jejich těla navíc spálena. 

(V zásadě za vyostřením trestu opět můžeme tušit problém „nejistoty početí“, navíc s 

„nevěřícím“.) Nastal-li únos, odkazuje Theresiana na samostatné pojednání tohoto deliktu 

(článek 79) a jeho paragraf 6, kde je v rámci přitěžujících okolností zmíněn jako únosce a 

zhanobitel žid; trestem je ustanoveno stětí, s případným vložením těla na kolo. Ztráta hrdla 

se v tomto článku zachovává pro všechny „nevěřící“ v případě „úchvatu, aneb odvedení“ 

křesťanky a došlo-li i k jejímu zneužití, naložení s tělem se mění na spálení. „Obecné 

a sprosté smilstvo a kurevství“ mezi svobodným „nevěřícím“ a neprovdanou křesťankou 

anebo mezi křesťanem a „nevěřící“ ženou, kteří jsou „cizinci“, má být trestáno veřejným 

vymrskáním obou ze všech „dědičných zemí“. Pokud by však jeden z viníků byl „zemák“, 

měl být stižen podobným tělesným trestem a  „z okrsku hrdelního práva na věčnost 

vypuzen být“.  

     Delikt smilstva je dále pojednán v druhé polovině článku, tj. v jeho části o „jiných 

těžkých smilstva příběhách“. Těmi se míní takové smilstvo svobodných křesťanů, které 

nejen plodí „kromobyčejnou zlostnost, a zlolest“, ale také vzbuzuje „velké pohoršení“ a 

tedy si zasluhuje i ostřejší trest než „obecné tělesné smíšení“. V zákoníku se sem v zásadě 

řadí spáchání nelegitimních sexuálních styků osobami s určitou odpovědností, resp. 

pravomocí nad jim podléhajícími osobami (zneužití) a osobami nerespektujícími 

výjimečné – duchovní nebo šlechtické – postavení druhých. Konkrétně pohlavní styk 

poručníka se svěřenou osobou, otce s  „přizvolenou“ dcerou, kmotra s kmotřenkou, učitele 

se studentkou (i kdyby k tomu dívka svolila), biřice se zatčenou ženou. A dále sexuální 

styk s osobou zasvěcenou bohu (i s jejím svolením), „kdyby od nevdané ženské osoby 

lehkomyslnost, a smilstvo s duchovními mužskými osobami se páchalo“ a intimní styk 

„chatrného“ člověka, zejm. „jestliby se za něco lepšího, a vzáctnějšího klamně vydával“, se 

šlechtičnou. Také ještě zneužití nezletilé, pomatené, pošetilé, spící nebo opilé ženy. Řada 

těchto přestupků již byla uvedena v rámci ostatních sexuálních deliktů jako přitěžující 

okolnost – přesto se jevilo jak potřebné pro ně vytvořit speciální kategorii. Potrestání mělo 

                                            
112 Vztahy: bratr a sestra, strýc a neteř, synovec a teta; otčím a nevlastní dcera, nevlastní syn a macecha, tchán 
a snacha, zeť a tchýně a švagr a švagrová. 
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být přísnější než u „obecných smilných příběhů“: veřejné vymrskání nebo jiný těžký 

tělesný trest a trvalé vypovězení z „hrdelního práva“, resp. země – tedy stejné jako pro 

„nevěřící“. Na závěr se, pravděpodobně pro obě „skupiny“, uvádí i možnost hrdelního 

trestu dle povahy činu, míry „zlolesti“ apod.  

 

V deliktu smilstva s „nevěřícím“ se zdá být na normativní úrovni jednoznačně zakotvena 

xenofobie raně novověké společnosti - ať vůči židům, kteří byli dlouhodobě „lidmi na 

okraji“, či proti Turkům, již dlouhodobě ohrožovali Evropu. Zajímavé je i jeho pojetí 

v Josephině, kde de facto spadá do kategorie „nepřirozenosti“. Nejobsáhleji jej však 

zpracovává Theresiana a třebaže Marie Terezie chovala silnou averzi nejen k židům, ale 

také k tajným nekatolíkům („jiným nevěřícím“?), mohl být tento postoj především 

projevem politické strategie předchozích let. V letech 1748, 1754 a 1764 totiž císařovna, 

v reakci na vpády pruských armád, které posilovaly odpor tajných evangelíků, popř. naděje 

židů, obnovovala výnosy proti nekatolíkům. Ti byli vězněni a po zemi se pohybovali 

katoličtí misionáři. Tvrdý postoj k jinověrcům se nepatrně narušil o několik roků později 

po vydání zákoníku, roku 1775, kdy Marie Terezie vydala temperament, potvrzující 

svobodu vyznání pro protestanty z Ašska, k jehož připojení došlo.113  

 

3.10 Zpětný pohled 

 

Přestože základ mravnostních deliktů je neměnný a často i tresty za ně stanovené, přeci jen 

se zákoník po zákoníku charakteristiky „sexuálních hříchů“, ve snaze postihnout všemožné 

variace, stávají systematičtější a ucelenější. Dokladem je zejména poslední z nich, 

Constitutio Criminalis Theresiana. Theresiana se při posuzování deliktů do určité míry 

snaží o individuální přístup - posouzení společenské závažnosti trestného činu a míry 

odpovědnosti viníka. Na straně druhé, zůstává stále předmoderním zákoníkem,  poplatným 

stavovskému rozvrstvení raně novověké společnosti, v níž potrestání bylo exemplární 

povahy a reflektovalo nerovnoprávné postavení společenských vrstev, subkultur aj. 

     Nerovnoprávné postavení je ve výše rozebíraných normativních textech zakotveno ve 

čtyřech ohledech. První a nejsilněji zastoupené hledisko je hledisko genderu. Obecně vzato 

jsou za iniciátory většiny deliktů častěji pokládáni muži, o čemž svědčí formulace ve třetí 

osobě mužského rodu, např. u otázek k výslechu. Některé přestupky, s přihlédnutím 

                                            
113 Pavel BĚLINA, Jiří KAŠE, Jan KUČERA, Velké dějiny zemí Koruny české, svazek X., 1740 – 1792, s. 80 
- 85 
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k výjimkám, bychom mohli označit za typicky mužské: znásilnění, únos a sodomii. 

Naopak ryze ženským deliktem je třetí kategorie „obyčejného“ smilstva z Theresiany, 

pojednávající promiskuitu, resp. prostituci. Význam sexuální cti žen vystupuje napovrch u 

trestného činu znásilnění - aby žena mohla žádat potrestání viníka, bylo potřeba, aby byla 

vnímána jako počestná. Delikt cizoložství zase upomíná na skutečnost, že to, co ženy 

činilo (a činí) výjimečné - možnost porodit děti -, je zároveň silně znevýhodňovalo.  

     Další zastoupený faktor je faktor víry, jež nejvíce akcentuje Theresiana. Bylo-li 

sexuální provinění spácháno na duchovní osobě nebo na osobě křesťanského vyznání 

„nevěřícím“, jednalo se nutně o přitěžující okolnost. Samostatný delikt smilstva s 

„nevěřícím“ je záležitostí až pobělohorských zákoníků. Obecně jsou zákoníky určeny 

primárně křesťanské, resp. katolické obci a přestupky čistě mezi „nevěřícími“, např. židy, 

v nich nejsou pojednávány - jedinou výjimku, čistě teoreticky, by mohla tvořit incestní 

podoba smilstva s „nevěřícím“.  

     Jiným zastoupeným hlediskem je sociální status osob. Theresiana na několika místech 

apeluje na rozlišování mezi osobami vysokého stavu a osobami nízkého stavu. Přestože na 

jedné straně měla vrchnost jít příkladem a pokud tak nečinila, být trestána – o čemž už 

mluví Obnovené zřízení zemské -,  je na straně druhé zřejmé, že co do trestání byla snaha 

ochránit čest výše postavených důležitější. Obojí je protichůdně spojeno v článku 

Theresiany o cizoložství, v němž toto provinění u vrchnosti spadá do přitěžujících 

okolností, avšak zároveň se ideálně požaduje jeho utajení, aby nebyla poškozena 

vrchnostenská rodina. 

     Poslední faktor, který opět zakládá Theresiana, je  rozlišení poddanské, resp. zemské 

(ne)přináležitosti, neboli označení „domácí“ versus „cizí“. Podíváme-li se na varianty 

nehrdelních trestů v normativech, pak pouze některé z nich – kupříkladu pokuta, uvěznění 

nebo blíže nespecifikovaný (zřejmě neveřejný) tělesný trest -, umožnily provinilci setrvat 

v rámci města, resp. panství spadajícího do kompetence toho kterého městského soudu. 

Veřejný tělesný trest, jako např. vymrskání, měl být nezřídka doprovázen vypovězením. U 

„cizinců“ se jím mínilo vypovězení ze země, u „domácích“  vypovězení z „hrdelního 

práva“.  
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4. Smilná žena v „smolném světle“ 

 

 

Opustíme-li dělení zákoníků v případě „obyčejného“ smilstva i jeho širší pojetí jako základ 

víceméně všech jmenovaných sexuálních deliktů a zúžíme-li si jeho chápání obecně na 

nelegitimní intimní styk, resp. styky svobodných osob, můžeme se pravděpodobně nejvíce 

přiblížit obrazu smilstva, jak nám jej prezentuje „smolná agenda“. Vyvodit však, zda 

některé případy ze smolných knih vypovídají přímo o prostituci, tj. o nemanželském 

intimním styku ženy za úplatu, se zdá nanejvýš obtížné. Už jen proto, že žádné doklady o 

„finančních transakcích“ z hlediska použitých pramenů nejsou k dispozici. Na stranu 

druhou, svědecké výpovědi obraz smilstva samotného alespoň trochu prosvětlují. 

 

 

4.1 „Neřády“ aneb prostituce? 

 

Pro královské město Kutná Hora, jemuž výkon hrdelní jurisdikce náležel od roku 1329 a 

od roku 1756 mu podléhal celý tehdejší čáslavský kraj, máme k dispozici smolnou knihu 

z let 1521 až 1532 a 1552 až 1571, v níž se nachází 382 stylizovaných zápisů výslechů.114 

Lze předpokládat, že co se týče právního kánonu, kterým se Kutná Hora v tehdejších 

dobách řídila, byly jím pravděpodobně „domácí“ Knihy městských práv M. Brikcího 

z Licka. Marie a Zdeněk Bisingerovi, kteří edici vydali formou regestových záznamů, 

konstatují, že mravnostní delikty – kam řadí prostituci, cizoložství, bigamii, znásilnění,  

sodomii a zplození nemanželských dětí - jsou v ní častým jevem. Autoři v několika 

případech mylně označují trestný čin cizoložství, resp. konkubinát jako bigamii.115 Termín 

prostituce identifikují v soudobém pojmu „neřády“, který však dle mého přesvědčení 

nemůžeme automaticky považovat za významově shodný s prostitucí. Plné znění zápisů je 

- až na případy, kdy byl viník vydán útrpnému právu – vzhledem ke stylizaci stručné a je 

tak obtížné s určitostí hledat v pojmu „neřády“ synonymum čehokoli jiného, nežli 

obecného výrazu smilstvo. V rámci věcného rejstříku autoři také přidělují zavádějící pojem 

                                            
114 Marie a Zdeněk BISINGEROVI, Kutnohorský manuál práva útrpného (Smolná kniha) 1521 – 1571, 
Kutná Hora 1987, s. 5 - 9 
115 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 54, 55, 56, 61 a 62 
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prostituce k některým případům ze smolné knihy, v nichž označení „neřády“ vůbec 

nefiguruje (zápisy pojednávají např. nelegitimní otěhotnění či záměrný abort).116 

     Provinění prostituce bychom mohli teoreticky přičíst např. pro „neřády“ vypovězeným 

Mandě a Lídě, Zuzaně, Martě a další nejmenované ženě, Kateřině či Anně117, avšak 

zároveň se může jednat pouze o ženy, které byly promiskuitní nebo které měly 

jednorázový sex s nějakým pacholkem apod. O tom, že termín „neřády“ nelze nekriticky 

považovat za synonymum prostituce, svědčí i např. případ Mikuláše a Káči, 

pravděpodobně i případ Kateřiny a Mikuláše, Juliany a Hrubeše  a Anny a Petra 118, kde se 

jedná o konkubinát. Navíc s vypovězením pro „neřády“ se setkáváme i u mužů, jako u 

Jindry nebo Staňka.119 Co se týče Jindry, je možné, že smilstvo provozoval s vdovou 

Lidmilou a Dorotou, popř. i Annou, jelikož všichni jmenovaní byli potrestáni vypovězením 

ve stejný den, navíc s podobnou formulací  - byla jim „učiněna milost“ pokud jde o veřejný 

výprask.120 Stejně tak Staněk mohl být vypovězen pro „neřády“ s  vdanou Markytou 121, 

protože i oni – třebaže taktéž jako jednotlivé případy - byli odsouzeni v jeden den. 

Chceme-li si „přeložit“ pojem „neřády“, jsme stále nuceni setrvat v obecnější rovině 

nemravného chování, nelegitimních intimních styků, smilstva, „chlípného života“ apod. 

     Ačkoliv tedy jako nevěstku s určitostí nemůžeme označit asi žádnou ženu 

z kutnohorské smolné knihy, přeci jen nacházíme ženy, které bychom za prostitutky mohli 

minimálně považovat. Jednalo by se o hromadně souzené Zuzanu od Vokála, Důru od 

Zajíčka, Holubku, Lídu od Javůrka a Mandu,122 z nichž většina pravděpodobně pracovala 

v šencích a které z města pro „neřády“ vyvedl biřic. O více než rok později se s podobným 

seskupením setkáváme opět, vypovězena pro stejný delikt byla znovu Zuzana, Holubka a 

Lída, navíc i Káča, Káča Lankaška, Markyta a její dcera Anna,123 což je doprovázeno 

komentářem, že již podruhé byla těmto ženám udělena milost, a vrátí-li se, má je čekat 

výprask a dvojí cejch. Lída a Zuzany jsou i podruhé zapsány se stejným přívlastkem, tedy 

od Javůrka a od Vokála, z čehož lze usuzovat, že se po prvním vypovězení vrátily na svá 

původní působiště. O tom, že by se mohlo jednat o nevěstky, nevypovídá snad ani tolik 

užití pojmu „neřády“, jako jakýsi „hromadný zátah“ na jmenované ženy a místo, kde se 

                                            
116 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 25, 26, 39 aj. 
117
 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 1, 7, 10, 21 a 37 

118 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 19, popř. 30, 38 a 40 
119 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 12 a 48 
120 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 13 a 14, popř. 15  
121 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 49, resp. 50 
122 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 9 
123 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 11 
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vyskytovaly – např. z šenku u Štolarů byly s rozestupem dvou let vypovězeny Marta a 

Dorota124  - a také hrozba ocejchování. 

     Vyvedení biřicem, tedy představitelem nepoctivé živnosti, by také mohlo svědčit o 

nevalném sociálním statusu delikventek a podpořit tak úvahu o jejich prostituování se. 

Biřicem vyvedena byla i např. pro „nepoctivé a neřádné chování“ již zmiňovaná vdaná 

Markyta.125 Ta se navíc vrátila, neboť za zhruba dalších osm měsíců je trestána výpraskem 

a vypovězena i s manželem,126 který měl opustit město pro „neřádné chování“ (cizoložství 

nebo třeba kuplířství?). Vyvedení kvůli nelegitimním sexuálním stykům, resp. „neřádům“ 

mohlo proběhnout i za asistence kata, tedy příslušníka neméně nepočestné živnosti, jako 

např. v případě Anny Záhumné, která „majíc manžela svýho s jinými přebývala“.127 Na 

stranu druhou byli biřicem vyvedeni i Martínek s Dvořkou, kteří byli přistiženi inflagranti,  

nebo byla katem vyvedena Manda, jenž se při mučení doznala k promiskuitním stykům a 

pokusu o žhářství128 – v těchto případech spíše identifikujeme „pouhé“ smilstvo (na 

„neřády“ se zde výslovně neodkazuje). Stručně řečeno, ani užití pojmu „neřády“, ani účast 

kata či biřice samy o sobě nemůžeme brát za bernou minci prostituce, ale nakumulování 

těchto faktorů by již takovou platnost mít mohlo. 

     Za nevěstku bychom teoreticky mohli označit i Dorotu kvůli jejímu přízvisku „vonný 

mejdlo“,129 neboť líčení se, přílišné strojení apod. bylo přičítáno prostitutkám.130 Dorota 

také absolvovala zneucťující tělesný trest – výprask u pranýře -, který ji potkal společně s 

následným vypovězením. Za jinou indicii prostituce lze považovat označení „kurva“, 

kteréžto se týká Důry a Anny, jež vypověděli „pod pardusem“ – tedy obligátní hrozbou 

výprasku při návratu – a jež vyvedl biřic z města  (pojem „neřády“ zde není zmíněn).131 

Označení „kurva“ se pro „neřády“ dočkaly i hromadně vypovězené Juliana, Eliška, 

Kateřina, Anna a dále, již bez tohoto označení, Anna Dudková, Anna a Lída Malých a 

Holema.132 Na Holemu se navíc vztahoval hrdelní revers - při návratu měla být bez milosti 

zahrabána -, což byl důsledek toho, že ve smolné knize nefigurovala poprvé. Nacházíme ji 

zde i o tři roky dříve, kdy se dozvídáme, že „měvši manžela svýho potom s biřicem pryč 

                                            
124 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 10 a 16 
125 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 49 
126
 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 50 

127 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 61 
128 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 8 a 36 
129 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 17; o  
130 Robert JÜTTE, Poverty in Deviance in Early Modern Europe, Cambridge 1994, s. 160 
131 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 32 
132 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 35 
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ušla a přišedši zase svý neřády provozovala“133, za což byla vyvedena katem a již tehdy 

vypovězena s hrdelním reversem do okruhu čtyř mil od města. Avšak ani eskortování 

mimo město nezaručilo naplnění rozsudku a ochotu delikventa vzdát se sociálních vazeb. 

Zhruba za tři měsíce po tomto prvním „smolném incidentu“ se totiž s Annou Holemou 

setkáváme znovu, dočkala se výprasku – žádné trestání na hrdle se tedy nekonalo – a měla 

navěky opustit město, jelikož „s Řezníčkem líhala měvši svýho muže“. Cizoložství to 

nebylo jednostranné, neboť Matěj Řezníček byl sám ženat a stihl ho stejný trest, výprask u 

pranýře a vypovězení.134 Ve stejný den s nimi byla vypovězena a u pranýře trestána i 

Řezníčkova manželka Rejna, protože „majíc svýho muže s jiným líhala, s tím Jírou 

pekařem“. Jíra pekař byl již o necelé dva týdny předtím popraven, jelikož byl nejen 

smilník, resp. cizoložník, ale také zloděj.135 Jednalo se tedy o propletenec osob, který 

vcelku jasně svědčí o promiskuitě, o prostituci však jen nepřímo. Pardus u pranýře byl 

samozřejmě difamujícím prostředkem, ale přiřadit ho pouze k provinění prostituce opět 

nelze, v Kutné Hoře jím byli trestáni i smilníci, resp. cizoložníci žijící v konkubinátě. 

     V černé knize se, podobně jako v zákonících, příležitostně uvádí neurčité potrestání – 

„jiný trest“ -, které mělo postihnout provinilce při návratu. Situaci si můžeme ilustrovat na 

případu Mandy, která byla vypovězena pro „neřády“ se Skokanem. Oba také navíc ještě 

stihl výprask u pranýře.136 Zda se jedná o Šimona Skokana – třebaže jde o specifické jméno 

- je diskutabilní, jelikož byl sťat o necelé tři týdny dříve před trestáním Mandy.137 (V této 

souvislosti je třeba upozornit na možné nepřesnosti ohledně datací ve smolné knize, na něž 

upozorňují manželé Bisingerovi.) Manda byla tři měsíce na to znovu dopadena ve městě a 

uvězněna. Žalářování sice mohlo představovat „jiný“ trest, spíše ale až v pozdějším období 

raného novověku. V tomto případě se tak pravděpodobně jednalo jen o vyšetřovací vazbu, 

jež předcházela vynesení rozsudku. Tím bylo opětovné vypovězení, tentokrát však 

s hrdelním reversem – Manda měla být při návratu utopena. „Jiný trest“ tak v tomto 

případě představoval trest původní, doplněný o pohrůžku ztráty hrdla při recidivě. 

     Odsouzenec k smrti před exekucí vytrpěl ještě mučení, které bylo nástrojem 

vyhledávání pravdy. Jako motiv k „trápení“ nestačil samotný sexuální delikt – s výjimkou 

znásilnění138 -, z pramenu vyplývá, že musel být doplněn o další trestnou činnost jako 

krádeže a vraždy, resp. infanticidium. Například Jan, syn šindeláře Mikuláše sice 

                                            
133 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 58 
134 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 60 
135 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 59 
136 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 23 
137 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 22 
138 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č.  68, 69 



 63

vypověděl, že „k tý kurvě, která u pana Matouše, sem v noci lízal a od svatýho Václava s ní 

sem přebýval, s tou Annou“, ale pokud by se nepřiznal ke krádežím, jen stěží by byl 

popraven.139 Zastavíme-li se u označení „kurva“, je opodstatněné předpokládat, že toto 

pojmenování mohlo být vyhrazeno pro nevěstky? Mohla by pracovat nevěstka Anna u 

pána Matouše z Krabic, který je zmíněn v citaci?140 Pravděpodobně ne. V této souvislosti 

se bude jednat o výraz pro sexuálně povolnou ženu. Zvláštní výjimku reprezentuje případ 

Tomáše Dolejšího, jenž byl dle zápisu mučen a sťat pouze za smilstvo: „s tou kurvou [která 

byla také popravena] v Hořanech u Jana neměl sem činiti než jednou, toliko včerejšího 

dne.“141 Vzhledem k logice předchozích kauz  se zdá značně nepravděpodobné, že by byli 

sťati pouze za promiskuitní styky. Zřejmě se muselo jednat minimálně o recidivisty, u 

Tomáše bychom navíc předpokládali i jinou trestnou činnost.   

     Rozsudek smrti byl tedy vynesen poté, co byli delikventi podrobeni tortuře – 

s výjimkou dvojité bigamie, kdy došlo k dobrovolnému přiznání.142 Smrtí trestané krádeže, 

resp. vraždy byly doménou mužů, až na případ Kateřiny Peterkové.143 Mužští pachatelé 

byli popravováni nejvíce stětím, případně oběšením, v jednom případě následovala smrt 

v kole.144 Naopak infanticidium bylo ženským fenoménem a trest za něj byl jednotný: 

zahrabání zaživa a většinou ještě probití kolem. Třebaže infanticidium nemůžeme 

považovat přímo za sexuální delikt, bylo jeho důsledkem. Předcházelo mu smilstvo a 

delikventky při mučení také vypovídaly o mužích, s nimiž dítě počaly. Anna: „měla jsem je 

s Kučerou ševcem, který v Praze dělá“; Uršula: „ … a měla sem ty děti s tím Hutníčkem 

havířem“, Anna: „a měla sem je s jakýmsi pacholkem“, Káča: „měla jsem je s pacholkem, 

říkají mu Jan“, Mandalína: „měla sem dítě s jakýmsi Janem z Potěch“, Kateřina: „dopustila 

sem se dítěte a to tohoto dobrýho Peterky Jana s nějakým mlynářem“ a Manda: „to dítě 

nejprvnější měla sem … s tím Holým“.145 Samozřejmě, že si ženy mohly otce svých 

zavražděných novorozeňat (vyjma Jana Peterky) teoreticky vymyslet, přeci jen byly 

mučeny - čímž si pravděpodobně můžeme vysvětlit i určitou nelogičnost výpovědí146 -, na 

stranu druhou se nám zde rýsuje jistá sociální charakteristika mužů – smilníků, o nichž 

jako o delikventech smolná kniha mlčí.  

                                            
139 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 43 
140 Marie a Zdeněk BISINGEROVI, Kutnohorský manuál práva útrpného (Smolná kniha) 1521 – 1571, 
Kutná Hora 1987, s. 93 
141 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 41 
142 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 65 
143 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 33 
144 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 34 a 59 (oběšení), 43 (kolo) 
145 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 3, 4, 5, 6, 29, 33 a 44 
146 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století - č. 6 a 44 
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4.2 Kučera švec, Hutníček havíř a jiní – smilníci osvobození od trestního soukolí? 

 

Antonymem „neřádů“, resp. „neřádného chování“, resp. „nepoctivého a neřádného 

chování“, jinými slovy nemanželských sexuálních styků,  je samozřejmě poctivé a řádné 

chování. Ponoříme-li se do studia zápisů svědeckých výpovědí, které byly podány u soudu 

v královském městě  Žatci v letech 1580 až 1587 a které editoval Bohumír Roedl, 

povšimneme si několika kauz, jež pojednávají smilstvo, resp. cizoložství. Oproti 

stylizovaným zápisům smolných knih má tento pramen jinou a v jistém smyslu pestřejší 

vypovídací hodnotu, neboť, jak konstatuje Bohumír Roedl, se ve většině případů  

shledáváme s doslovným přepisem výpovědí.  V jednom z případů smilstva a následného 

otěhotnění se potkáváme s děvečkou Káčou, resp. „Káčou děvkou“, jak vypověděl řezník 

Jan Kudrna.147 Kroupnař Jakub Straka se pak mimo jiné vyjádřil, že Káčin zaměstnavatel 

Matěj Lipenecký, jinak Pyšný, ji schválil jako nevěstu pro Strakova švagra Jana Halíka 

Lipeneckého se slovy, „že jest se u něho poctivě a řádně chovala.“148  

     V „Káčině případu“ vypovídalo celkem sedmnáct svědků a účelem výpovědí nebylo 

primárně osvětlit (ne)poctivé a (ne)řádné chování Káči, nýbrž jejího zaměstnavatele 

hospodáře Pyšného, kterého ze smilstva s ní obvinil císařský rychtář Adam Helm Peřina. 

Vezmeme-li v úvahu, že ve vězení skončila zřejmě pouze Káča - o jejím uvěznění 

vypovídala Kedruta, jinak Keruše Petrová a Anyžka, manželka Václava Zuppy – a nikoliv 

prošetřovaný Matěj Pyšný, pak „smolní“ Kučera švec, Hutníček havíř a jim podobní se 

nemuseli nutně vyhnout vyšetřování, popř. trestání. Ve „smolném zápisu“ by totiž Matěj 

Pyšný mohl teoreticky figurovat jako pouhý záznam Káčiny výpovědi „dopustila sem se 

dítěte s Matějem Pyšným“. Ostatně Jaroslav Čechura ve své knize Kriminalita a 

každodennost v raném novověku, Jižní Čechy 1650 – 1770 149  dokládá výslechy týkající se 

nelegitimního sexu, resp. otěhotnění jak u žen, tak i u mužů. 

     Situace tedy nemusela být z hlediska stíhání nutně černo-bílá v neprospěch žen. Sama 

Káča sice za otce svého dítěte označovala tovaryše Vitouška a naopak popírala možnost 

otcovství Pyšného, nicméně motivem k šetření byl zřejmě dojem okolí, že otcem by mohl 

být Matěj Pyšný. Anna, manželka Řehoře Pekaře, vypověděla, že když se dotazovala Káči 

                                            
147 Bohumír ROEDL (ed.), Svědectví z morového času, Kniha svědeckých výpovědí u městského soudu 
v Žatci z let 1580 – 1587, Praha 2003, s. 208 - 209 
148 TÝŽ, s. 215 
149 Jaroslav ČECHURA, Kriminalita a každodennost v raném novověku, Jižní Čechy 1650 – 1770, Praha 
2008 
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na viníka a Káča označila Vitouška, řekla: „Káčo, a voni lidi praví, že s pánem.“150 Jan 

Kudrna odsvědčil, že je přistihl in flagranti: „A já šel nahoru a oni byli spolu pojati nad 

schody proti starý světničce v jeho domě. A on Matěj, když přišel do světnice, nepostih se 

utírati, tak na něm krůpě stály. A ona přišla potom za ním a byla všecka bledá, že nemohla 

slova promluviti proti mně.“151 Zmíněný Kudrna byl iniciátorem pomluv, jelikož Keruše 

Petrová dle svých slov řekla Káče: „Tak Káčo, lidi rozprávějí, že by Kudrna pravil, že by 

vás postihl někde v jednom místě s pánem, to by dobře nebylo. A toho že dokládá, že to 

bude mluviti, by měl na řebříce býti.“152     

     Ať byl Matěj Pyšný obviněn právem či neprávem (ostatní svědci nevěděli nic určitého 

v jeho neprospěch), podstatné je, že právní systém stíhal potenciálního, co se týče jiných 

trestních záležitostí pravděpodobně bezúhonného viníka. Na stranu druhou, v ohnisku 

výpovědí je jen rychtářem sledovaný Pyšný, o dalším možném otci, tovaryši Vítovi se 

dozvídáme jen mimoděk. Nepřítomnost Víta v Žatci, neboť Keruše Petrová vypověděla, že 

se Káči ptala: „A byl-li jest ještě tu ten jistej tovaryš, s kterejm ty to máš?“,153 

nepředstavovalo nějaký problém pro vyšetřování. Jeho určujícím faktorem totiž zřejmě byl 

především fakt, že by viníkem mohl být „domácí“ člověk, navíc s určitým postavením 

(Pyšný byl hospodář) a tedy i jistou odpovědností (za svou čeládku, včetně Káči). Bez 

zajímavosti není, že se navíc vyjevuje snaha císařského rychtáře sledovat historickou 

kontinuitu potenciální smilné trestné činnosti Matěje Pyšného, jelikož Jakub Straka 

vypověděl: „Co se pak dotejče druhé děvky, kteráž se též u něho zmařila, toho v paměti 

nemám, za této-li manželky, či-li za první to bylo, neb jest již tomu dávný chvíle a potom 

sobě Trunečka vzala.“154 Ondřej Žáček to ve svém svědectví potvrdil slovy: „Jak jest mi 

cedule, poslaná od Jeho Milosti pana rychtáře císařského v příčině, že bych já měl věděti a 

slejchati od Pyšnýho, když jest u něho Trunečková sloužila, že by jí měl Matěj Pyšnej 

ouplatek učiniti, že jest se u něho zmařila, aby na něho nepravila, o čemž já nic nevím, a 

jak jsem živ, toho od něho aniž od žádného neslyšel.“155 Zmínit bychom v této souvislosti 

také měli, třebaže se to explicitně neřeší, že Pyšný by v případě usvědčení byl jako ženatý 

člověk cizoložníkem.  

                                            
150 Bohumír ROEDL (ed.), Svědectví z morového času, Kniha svědeckých výpovědí u městského soudu 
v Žatci z let 1580 – 1587, Praha 2003, s. 212 
151 TÝŽ, s. 208 - 209 
152 TÝŽ, s. 211 - 212 
153 TÝŽ, s. 211 - 212 
154 TÝŽ, s. 215 
155 TÝŽ, s. 217 
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     Jak již bylo uvedeno, Káča skončila ve vězení. Zřejmě by tam skončila tak jako tak – 

vezmeme-li v potaz zápisy smolných knih -, ať by byl otcem jejího nenarozeného dítěte 

tovaryš Vít či hospodář Matěj. Tento příběh byl ještě o něco složitější, neboť Káča se, už 

těhotná, provdala – v rámci „obranné strategie“, resp. snahy uchránit si svou čest - za Jana 

Halíka Lipeneckého. Jeho „poznání situace“ po svatbě vedlo k odhalení celého případu: 

„Když jsem na Káči té … seznal, že jest obtížná, i přiznala mi se, že jest obtěžkána od Víta, 

tovaryše Matěje Lipeneckého. A když jsem se jí více ptal, také-li by s kejm jinejm 

přebejvala, buď s hospodářem, anebo s jinejm, v tom se Pána Buoha dokládala, že jest jí 

hospodář jakživ nepoctivého slova neřekl.“156 Nerozumnost jejího konání potvrdila ve svém 

svědectví Anyžka, manželka Václava Zuppy: „Ale milá Káčo, kýs ho sobě nebrala a světu 

mu nezavozovala [nebalamutila ho?], bylo by všecko dobře.“157 Jak tomu rozumět? Totiž, 

že pokud by se Káča neprovdala, zůstala by ušetřena trestu? V podobném duchu svědčila i 

Kateřina Čeládková, jenž prý, společně s Anyžkou Zuppovou, řekla Káče: „Kdyby ty byla 

paní pověděla, byla by takové těžkosti neměla.“158 Jinými slovy by paní Pyšná zřejmě 

pomohla Káče situaci utajit, resp. vyřešit. Dle Anyžky Zuppové se Káča doznala, že ji 

k sňatku navedl tovaryš Vít, který si ji sám nechtěl vzít, se slovy: „Pobudeš dvě neděle zlou 

a po dvou nedělích budeš tak dobrá jako jiná.“159 I tak se po jmenovaném tovaryši nikdo 

nesháněl, v popředí zájmu byl možný prohřešek hospodáře Pyšného, který se zhmotnil 

v těhotenství Káči. 

     Obecně řečeno, Kučera švec z Prahy, Hutníček havíř, pacholek Jan a jim podobní 

zřejmě byli voláni k zodpovědnosti za následek svého „smilného“ konání jen tehdy, byli-li 

„k dosažení“ – jinými slovy, pokud neutekli. Trestu se zřejmě také vyhnuli, pokud žili v  

oblasti spadající do kompetence jiného hrdelního soudu, do níž žena např. vyrazila za 

zábavou, na jarmark apod. a při této příležitosti otěhotněla. Otázkou je, zda také 

„nedostatečný“ sociální status, resp. „žádná“ zodpovědnost, mohla teoreticky omezovat 

zájem podobné delikventy stíhat. Míním zde zodpovědnost za „čeládku“, nikoliv za 

nelegitimní těhotenství, protože žena mohla požadovat „alimenty“, pokud se jí podařilo 

prokázat  otcovství milence,160 a takovýto spor se mohl dostat až k apelačnímu soudu.161 

Naopak osudem žen nedbalých své sexuální cti mělo být dle rozhodnutí (kutnohorského) 
                                            
156 Bohumír ROEDL (ed.), Svědectví z morového času, Kniha svědeckých výpovědí u městského soudu 
v Žatci z let 1580 – 1587, Praha 2003, s. 213 
157 TÝŽ, s. 212  
158 TÝŽ, s. 213 
159 TÝŽ, s. 212 - 213 
160 Jaroslav DIBELKA, K novým možnostem studia trestněprávní problematiky, Obranné strategie mužů a 
žen obviněných ze smilstva na třeboňském panství (1650 – 1750), in: Český časopis historický 1, 2008, s. 43 
161 Viz Příloha č. 5 
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soudu v 16. století většinou vypovězení - měly být „prázdny“ města. Ženy se mohly 

rozsudku bránit a to buď jeho nerespektováním a návratem do města (s pravděpodobností 

opětovného vypovězení), anebo legitimně, žádostí místodržícím, jak např. roku 1568 

učinila svobodná matka Kateřina Hrušková a uspěla.162 

 

 

4.3 „(V)odbuď ji“, „vyšikuj ji“! 

 

Císařský rychtář Adam Helm se o dva roky později, v roce 1586, znovu angažoval 

v stíhání smilného skutku, resp. cizoložství. Tentokrát byl v popředí zájmu Matěj Vilímek, 

jehož děvečka Anna, poddaná purkmistra a rady města Chyš, otěhotněla. V případu 

vypovídalo celkem jedenáct svědků včetně samotné Anny. Anna se nejprve snažila své 

těhotenství popřít, jak např. ilustrují slova Anny Duchové: „Když ji přišli k nám 

přehledávati a když ji přehlédali a to se našlo, že byla těhotná, tehdy se jí ptali, s kejm. 

Ona počela příti, pravíc, že není těhotná, než že jest tak tlustá.“163 Dívka následně zapírání 

jiného stavu, resp. otcovství vzdala, jak se dozvídáme ze svědectví Doroty Hotovské: „Ona 

nejprve přela, že není sama druhá. Potom řekla, že s pacholkem, když ji uvedl do 

sklepu.“164 V tomto případě však byl pacholek pouze dočasnou zástěrkou, Anna vzápětí 

označila jako (spolu)pachatele Matěje Vilímka - ostatní výpovědi zmiňují již jen jeho. 

Kupříkladu Johanna Kanclířová svědčila, že slyšela od Anny Sirůčkové jak děvečka Anna 

řekla „jest mnou pán vinen.“165 Také těhotná Anna již vypovídala přímo na samotného 

Matěje Vilímka: „Nejprve mne připravil o mou poctivost ve sklepě, když jsme pivo slívali 

… a když jsem já mu tak dlouho nechtěla svoliti – bylo asi dvě neděle -, udělal mi to na loži 

… A věděl dobře, že jsem obtížná, neb jsem mu pověděla. A ve dvoře taky se mnou činil. … 

a lidi na nás házeli [kamením?] a podruzi se na nás dívali a on mne nechtěl nechati, až se 

nabažil.“166 Zmíněná citace velmi pravděpodobně také dokládá provozování sexu na 

veřejnosti. „Práh rozpaků“, resp. „hranice studu“, kterou popsal Norbert Elias studující 

proces „civilizování“, musela být, minimálně na venkově, ještě nízká. Podobné chování by 

totiž svědčilo o nízké míře sebekontroly a spontánním ukájení potřeb. 

                                            
162 Viz příloha č. 4 
163 Bohumír ROEDL (ed.), Svědectví z morového času, Kniha svědeckých výpovědí u městského soudu 
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     Vzhledem ke snaze Anny, i když nikterak výrazné, zapřít skutečného viníka se musíme 

ptát, proč se Anna snažila nejprve popřít otcovství svého zaměstnavatele. Bylo pro její 

osud skutečně tak důležité, by-li otcem pacholek nebo „pán“? Alespoň částečnou, 

„jednoduchou“ odpověď můžeme najít ve výpovědi Anny Duchkové, když se snažila 

přimět Annu k udání smilníka: „Pověz! Že půjdu ku panu rychtáři a on tě musí vzíti.“ A 

Anna dle ní odpověděla: „Co má vzíti, však on má svou ženu.“167 Třebaže se o provinění 

cizoložství jinak ve svědectvích výslovně nemluví, nebyl tento trestný skutek 

zanedbatelným faktorem. Nemohla potom tedy Káča zmiňovaná výše být pouze 

odhodlanější popřít otcovství ženatého Matěje Pyšného proto, aby se ušetřila možného 

těžšího potrestání? Koldín jasně říká, že cizoložství je „porušením lože cizího“, tzn. 

sezdaný i nesezdaný aktér tohoto hrdelního deliktu byl chápán jako cizoložník, resp. 

cizoložnice. Anna, popř. i Káča vzhledem ke svému svobodnému stavu (mezi polehčující 

okolnosti jej řadí sice stářím mladší Theresiana, pravděpodobně však pouze reflektující již 

fungující praxi) sice teoreticky mohly doufat v mírnější trest, ale oficiálně, dle tehdy 

platného Brikcího normativu, měla následovat ztráta hrdla. V tomto duchu posuzuje situaci 

Martin Rheinheimer, který říká, že poměr děvečky s ženatým zaměstnavatelem pro ni měl 

katastrofální následky (i kdyby byla znásilněna), jelikož ji čekal trest za cizoložství a 

nemohla počítat s alimenty.168 Z hlediska soudní praxe 16. století, konkrétně kutnohorské, 

však nevyplývají co do trestů rozdíly mezi smilníky a cizoložníky, jimiž bylo vypovězení, 

případně doplněné o výprask.  Děvečky tak od přiznání k cizoložství mohla odrazovat 

ztráta „nároku“ na „alimenty“, společně ještě se společenským odsouzením od okolí. 

Rheinheimer konstatuje, že takovýto vztah ubíral ženě zvláště na cti,169 což dokládají slova 

Anny Duchová, jež na odhalení otce očekávaného dítěte Annou, reagovala slovy:  „I 

trestaly jsme ji z toho, že jest to učinila, že on má svou manželku.“170  

     Prvek cizoložství určitě nebyl nepodstatný ani pro obviněného Matěje Vilímka, jak 

dokládá svědectví Doroty Švamberkové, která jej nabádala: „Milej Matěji, neudělals 

dobře, jak jest koliv, poněvadž máš svou manželku. Dostane-li se ona do vězení, budou tě 

pokutovati z jedné strany páni a z druhý strany pán její.“171 V rámci podobných 

sousedských rad, nikoliv v této kauze ojedinělých, nacházíme i zajímavý jev, snahu vyřešit 
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situaci jakoby soukromě, v kruhu obce a včas, než-li se záležitost dostane k soudu. 

„Včasný zásah“ by podle okolí býval lepší, i kdyby Matěj Vilímek, který se k přiznání 

neměl, nebyl otcem. V této souvislosti mluvila např. Anna Duchková: „Milý Matěji, 

poněvadž ty to příš a ona praví na tebe, věř tomu, že já toho tak nenechám, než musím to 

pánuom oznámiti. Kdybych já toho tak nechala a ona že jest se mně poznala, snad by 

potom pán její toho na mně chtěl postíhati. Bylo by lépe, aby ty se nějak s ní spokojil.“172 

Podobných rad, které už však neakcentují i možné ohrožení ostatních znalých věci, se 

Vilímek dočkal také ku příkladu od Anny Sirůčkové, jejíž slova tlumočila Anna Rusová 

Bolfová: „Spokoj ji, dej jí něco, aby nepřišel skrze ni k těžkosti, a vodbuď ji.“173 Sama Anna 

Sirůčková své doporučení, při němž jí asistovala Důra Diviška, odsvědčila následně: 

„Milej sousede, dej jí nětco a vyšikuj ji ven.“174 Snaha tzv. odbýt, tj. finančním 

vypořádáním se zbavit, jejímž cílem vlastně bylo, aby děvečka Káča byla „prázdna“ 

hospodářství, popř. Žatce a de facto tedy aby svým způsobem byla  neoficiálně 

„vypovězena“, žila očividně zakotvena i v běžném životě, resp. myšlení raně novověkých 

lidí a nebyla jen součástí normativů a trestů. 

     Případ děvečky Anny a Matěje Vilímka také ilustruje, že v raném novověku příliš 

nemůžeme očekávat ženskou solidaritu. Z jedenácti vypovídajících svědků bylo devět žen, 

nepočítáme-li samotnou „delikventku“, a sedm z nich radilo Matěji Vilímkovi, aby 

„odbyl“ Annu - navrhována je kopa grošů – a zbavil se tak problémů. Nacházíme zde 

solidaritu poplatnou stavovskému uspořádání raně novověké společnosti, konkrétně 

měšťanskou - svědkyně byly „měštky“  (některé z nich i Annu „přehlédaly“, tj. zjišťovaly, 

zda je těhotná), solidární s příslušníkem téže sociální skupiny, měšťanem Matějem 

Vilímkem. Jiný přístup žen (minimálně měšťanek) nevyvolala ani výpověď Anny, jež 

vlastně obvinila Vilímka z toho, že ji zneužil a to poprvé vysloveně násilím, jak například 

dosvědčila i Anna Duchková: „A ona pověděla, že jest jí to ve sklepě z mušení udělal, že jí 

jednou rukou zacpal houbu a pravil, že jí to nebude nic škoditi.“ Reakce Duchkové na 

takovéto sdělení naopak byla: „Já jí káži pryč.“175 Anna si samozřejmě mohla chtít chránit 

čest a znásilnění si vymyslet, ovšem také ale nemusela. Byly děvečky častým objektem 
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svévole svých zaměstnavatelů, za niž pak platily nutností odejít z místa, uvězněním aj.? 

Daniela Tinková odpovídá kladně.176 

     Těhotenství  Anny se neutajilo, a tak skončila ve vězení. Její výpověď o tom, kdo je 

otcem nenarozeného dítěte, měla svou hodnotu – to jednak vyplývá z rad, aby byla 

„vyšikována“ a jednak z toho, že po jejím uvěznění došlo ke snaze ovlivnit její svědectví. 

To dosvědčil ve stejné době žalářovaný Václav Kurtin: „Když jsem byl od pánův starších 

dán do vězení šatlavního, a tak přišla manželka Vilímkova tam s panem rychtářem 

městským. Něco [s ní] mluvili … s tou osobou zmařenou.“ Kurtin se pak Anny ptal, o čem 

hovořili, a citoval její odpověď takto: „Prej abych pověděla na nějakého pískaře. … Co 

mám praviti na jiného než na toho, kdo mi ten skutek učinil!“177 Po původním zdráhání 

přiznat se k jinému stavu a krátkodobé snaze zakrýt viníka byla již Anna zřejmě odhodlaná 

mluvit pravdu. V tomto smyslu se i zapřísahala, aby dodala svým slovům věrohodnosti: 

„Boha se dokládám a tváři Boží, nedávejte mi za klam, že jsi mnou vinen.“,178 řekla dle 

Anny Rusové Bolfové Matěji Vilímkovi, který ji nařkl ze lži. I děvečka Káča si v roce 

1584 pomáhala přísaháním, třebaže v opačném slova smyslu, jak svědčila Keruše Petrová: 

„Bych měla s ním [Janem Kudrnou] trpěti na řebříce, vezmou-li mi tělo, duši nevezmou, že 

to pravda není a že se  jest jak živ těla mého v takové věci Pyšnej, pán můj, nedotekl.“179 

Ačkoliv Káča spáchala přestupek proti desateru a tím pádem nebyla v očích ostatních 

dbalá své cti, stále vnímala sebe sama jako čestnou a pravdomluvnou osobu, jejíž duše 

neměla být ohrožena mučením, popř. smrtí. Smilstvo tedy sice bylo jedním ze 

„smrtelných“, resp. hlavních hříchů, které vedou člověka k dalším hříšným činům, ale ve 

všedním životě asi zase jako tolik neřestné vnímáno nebylo. 

     Již zmiňovaný, o dva roky starší případ Matěje Pyšného a Káči žil stále v povědomí 

žateckých, jak dosvědčila ve svém svědectví Anna, když vypovídala o manželce Matěje 

Vilímka: „Manželka jeho přišla na nás. … i hnedky lála, nadávala mi kurev. A já chtěla, 

aby mi zaplatila, a ona řekla, když dosloužím, že mi zaplatí. A jemu taky lála, že bude 

dělati jako Pyšnej [Matěj Pyšný zřejmě byl nakonec pokutován za smilstvo s Káčou], aby 

měl co platiti. A on zapíral, ale ona viděla, že šel ode mne z komory a běžel do 

pivovaru.“180 Ačkoliv neznáme rozsudek, je pravděpodobné, že Matěje Vilímka stihla 
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minimálně dvojí pokuta, od jeho vlastní vrchnosti a od vrchnosti děvečky Anny – alespoň 

tak to vyplývá z varování jeho sousedů. A možná i zaplacení obnosu na výchovu dítěte, 

pokud tomu nevadil delikt cizoložství. Poslední informace o osudu Anny je, že porodila ve 

vězení (stejně tak Káča). Jelikož ji Matěj Vilímek nestihl „soukromě odbýt“ - díky čemuž 

se o této kauze dozvídáme -, můžeme předpokládat, že byla odsouzena k vypovězení z 

města. Anna sama by se „odbytí“ zřejmě nebránila, vezmeme-li v potaz fakt, že chtěla 

vyplatit od Vilímkovi manželky. Nejenže by tak získala alespoň určitou finanční 

kompenzaci, ale také by nebyla registrována „právem“, což by mimo jiné znamenalo, že by 

její případný budoucí návrat do Žatce byl jistě schůdnější. 

 

 

4.4 „Zmařená“ osoba 

 

V žateckých svědectvích se setkáváme s mnoha dobovými termíny, které na první pohled 

působí obecně a teoreticky tak umožňují vícero výkladů. Při bližším „ohledání“ však vyjde 

najevo, že obvykle nesou konkrétní význam. Pokusíme-li se nastínit „typický“ průběh 

nelegitimního sexuálního života děvečky, pak začal tím, že s někým „ležela“, čehož 

následek zpravidla byl otěhotnění. Pomineme-li zneužívání služebných dívek 

zaměstnavateli, pak tento výraz označoval dobrovolný sex ze strany děvečky, například 

pod příslibem svatby apod.181 Dívka tak byla „připravena o poctivost“ z čehož mohla 

dotyčného muže,  ať pravdivě či nepravdivě, nařknout. Mohla tak učinit v rámci hájení 

vlastní cti nebo se snažila domoci svatby, finančního odškodnění apod. Jan Turek roku 

1582 v případě „obtěžkání“ Veroniky vypověděl: „Šel jsem s Janem Kostřábem do domu 

pana otce jeho. Ona Verona, služebnice jejich, na mne s křikem se utekla, že bych ji na 

poctivost měl připraviti. A Jan Kostřáb mně jest řekl …: Včíra Jarolíma Blšanskejch jsem 

uvedl do komory děvčí. A ona na ráno Verona ptala mi se: Jene, kdo jest to se mnou dnes 

v noci ležel? A já pověděl, že Jan Turek. A ona tím tebe tak ulála. A von byl Jarolím 

Blšanskej.“182 Na základě této výpovědi se také musím ptát, zda bylo běžnou praxí vpouštět 

sexu chtivé známé do pokoje svých děveček a zda bylo u děveček normální stěžovat si na 

situaci až ex post (pokud tomu tedy nebránilo násilí ze strany muže apod.). V takovém 

případě by byly (některé) děvečky automaticky brány jako „děvky“. Tím, že děvečka 
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s někým „ležela“, došlo k páchání „neřádu“ či, při opakovaných nemanželských sexuálních 

stycích, „neřádů“. V při Anny Svitáčkové s Janem Zuppou „o obtěžkání aneb o snížení“ 

svědčil Jiřík Holub, branný z brány Mlynářské: „… I žádá toho na mně Jan Zuppa, že by 

se [Anna Svitáčková] měla s nějakejm tovaryšem na dvoře [u Havla Kohouta, kde sloužila] 

neřádu dopustiti, já vo tom o všem nic nevím.“183        

     Následkem nelegitimního sexu tedy bývalo otěhotnění děvečky, jinými slovy se 

děvečka „zmařila“. Motiv „zmaření se“ se nemusel vyskytovat jen v přích o smilný skutek, 

resp. o „obtěžkání“ - tak jako u výše zmíněných „(v)obtížné“ Káči a „sama druhé“ Anny, 

nebo  Veroniky a Anny Svitáčkové -, ale také v přích o „nářek cti“. Případ nactiutrhání se 

sexuálním kontextem dokládá spor mezi Anežkou Styrlovou, jinak Vlachovou a Kateřinou 

Břeskou, jinak Nedvědkou, který započal roku 1584 a táhl se přes rok. V případu 

vypovídalo celkem dvacet pět svědků, z nichž někteří svědčili pro obě jmenované ženy 

(tak jako v jiných kauzách). Podstatou sporu bylo, že Kateřina Břeská nařkla nebožku 

matku Anežky Styrlové ze „zmaření se“, tj. z předmanželského otěhotnění a tím pošpinila 

čest samotné Anežky. Ze strany Anežky pak mělo dojít k nařčení Kateřiny z toho, „že by 

sobě muže vošálila [k jeho získání užila čáry]“,184 jak vypověděl Mikuláš Vrtal. Údajně 

„zmařená“ Anežčina matka (také Anežka) byla čtyřikrát provdána a většina svědků 

vypovídala pouze o zaslechnutých klevetách, zejm. od Kateřiny Nedvědky. Kupříkladu 

Václav Vodička vypověděl, že „Kateřina Nedvědka před manželem svým to pravila, že 

nebožka paní Anežka měly čtyry muže a že s každým se prve dopustila a prv, nežli čas 

přišel, děti měla.“185 V podobném duchu svědčila Marta, manželka Řehoře Kulhánka, jíž 

Kateřina Nedvědka řekla o staré paní Anyžce: „Že jest se se všema čtyřma muži zmařila“, 

na což jí prý Marta Kulhánková kontrovala: „Milá Káčo, však jest ona s Formánkem nic 

neměla.“ Odpovědí jí bylo: „Měla, měla, umřelo v mor.“186 Sama Kateřina, manželka Jiříka 

Nedvěda odsvědčila „pouze“ dvě „zmaření“ a to, že: „To vím, že jest se Anežka, matka této 

Anežky Vlachové, dopustila s oběma manžely svými: nejprve s Janem Doušovic a podruhé 

s M. Václavem z Radkova.“187  

     Pošpiněná čest tak nepostihovala jen nemanželské děti, ale mohla zasáhnout i „celý 

rod“, tj. i „řádně narozené“ děti – stačilo, že se rodič dopustil nemanželského sexu a jeden 

ze sourozenců byl „parchant“. Pokud matka Anežky Vlachové skutečně otěhotněla před 
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svatbou a porodila dříve než devět měsíců po svatebním obřadu, pak je třeba konstatovat, 

že dokázala i nadále žít svůj život aniž by byla vyčleněna tzv. na okraj. Kde hledat 

vysvětlení této skutečnosti? V „lepším“ sociálním statusu? Pravděpodobně nikoliv, protože 

nevymýšlela-li si Kateřina Nedvědka, jejíž slova tlumočila Anna, manželka M. Matyáše 

z Gryllova, radního písaře, nebožka Anežka bývala služebnou: „Milá kmotra, však jsem ji 

znala, když pannou byla a u nějaké paní sloužila. … A potom se zmařila a vzala sobě 

nějakého Martina rybníkáře.“188 Odpověď bude spíše spočívat ve faktu, že stará Anežka 

použila nejlepší možnou obranou strategii, tj. včas se provdala.  

     Svatbu jako řešení situace až v momentě, kdy už byli viníci zatčeni, nacházíme 

v příbramské černé knize. Ve dvou případech z 18. století jsou smilníci propuštěni z vězení 

s tím, že dojde ke svatbě.189 Nucení svobodných osob, které spolu zplodily dítě, k sňatku 

bylo relativně obvyklým postupem vrchností. Děvečka Káča tak měla smůlu, že tovaryš 

Vitoušek odešel ještě než byla vzata do vězení, možná by si jí nakonec i vzal. Anebo 

koneckonců také, že její muž nebyl ochotný akceptovat dítě jiného, potažmo že se 

neprovdala natolik včas, aby nepoznal, že není otcem.    

      

 

4.5 „Kurva“ aneb prostitutka? 

 

„ … i hnedky lála, nadávala mi kurev“,190 uvedla děvečka Anna na adresu manželky Matěje 

Vilímka, jež je měla přistihnout inflagranti. Otázku jaký význam mělo označení „kurva“, 

zda bylo identické s nevěstkou, se můžeme pokusit zodpovědět na základě rozboru sporů o 

čest. Richard van Dülmen konstatuje, že v 16. století byl boj žen o čest běžnou záležitostí, 

např. v porovnání s 18. stoletím. Podle tohoto autora byly ženy oproti mužům, u nichž se 

nařčení nejčastěji týkala nepoctivosti, bezectnosti a kriminality nebo se zpochybňovala 

počestnost jejich původu a zaměstnání, osočovány z nemravnosti a sexuální nepočestnosti. 

Van Dülmen v německém prostředí jako nejčastější vyzdvihuje nadávky „děvka“ nebo 

„kurva zlodějská“. Jako oblíbená zesilující adjektiva identifikuje „zmrskaná“, 
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„ocejchovaná“ či „pokálená“, tedy přídavná jména víceméně asociující raně novověký 

trestní systém; už sám kontakt s hrdelní justicí platil za zneucťující.191  

     Podíváme-li se do českého prostředí, konkrétně do žateckých svědectví z konce 16. 

století, jako nejběžnější urážku žen jednoznačně rozeznáme slovo „kurva“, často doplněné 

o adjektiva „zvyjebaná“ a „biřičská“, popř. „tlustá“, „rasovská“, „duplovaná“ nebo 

„šelmovská“. Spojení mohla zahrnovat i dvě adjektiva naráz, jako „vzyjebená kurva 

rasovská“ nebo „vzyjebená kurva kurevská“. Relativně častá také byla urážka „lžeš jako 

kurva“.  Co se týče propojení se zneucťujícími tresty, které dominovalo v německém 

regionu, bylo v českých zemích, resp. Žatci oblíbené např. spojení s nepočestným biřicem: 

„Jsi kurva biřičská, máš tolik poctivosti, co biřic na svém kabátě“ nebo „Mlč, mlč, [ne]jsi 

lepší co biřicuov kabát“.192  Žena také mohla být označena za „biřičku“, což jinými slovy 

byla dle Keruše Petrové „z šatlavy posla rychtářova děvečka“.193 Lidské kvality biřičky 

nebyly hodnoceny jako nejlepší: „Jsi hodná co biřička“.194 Nejen silně infámní biřic (či ras) 

byli využíváni pro zneuctění, stejně tak i bezectný kat: „Kurvo rasovská, dočkám toho, že 

tě kat z města vyveze na káře“.195  

     Konotace doplňující označení „kurva“ jsou tedy, což není překvapivé, jednoznačně 

negativní. U „kurvy“ se v uvedených nadávkách - pokud se nejednalo pouze o shluk 

difamujících výrazů - předpokládalo lhaní a obeznámenost s biřicem a katem. Z tohoto 

pohledu nelze vyloučit, že se mohlo jednat o synonymum prostitutky. Na stranu druhou, 

pojmenování „kurva“ mohlo stejně tak dobře vyjadřovat „pouhou“ promiskuitní osobu. Již 

stručně zmiňovaný případ těhotné Veroniky je v tomto smyslu zajímavým ukazatelem. 

Soudní pře probíhala oficiálně mezi „urozeným pánem Jiříkem Oudrckým z Oudrče a na 

Vroutku a Vidhosticích i na místě pana Adama, bratra [jeho] nedílného, k ruce kmetičny 

[dcera / manželka poddaného] jich Veroniky“ a Jeronýmem Urbanovic, jinak 

Blšanskejch.196 Vidíme, že vrchnost skutečně stíhala viníky zodpovědné za těhotenství 

svých poddaných, před kteroužto skutečností varovaly sousedky Matěje Vilímka. 

Veroničin případ byl specifický tím, že se svědectví obou stran odlišovala. Zatímco svědci 

vypovídající na straně vrchnosti mluvili o nedodržení slibu finančního odškodnění - jako 

např. Marta, manželka Fridricha Ludvíka, jinak Lenešského, která odsvědčila, že Veronika 
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nadávala Jeronýmovi: „Žes mne o mou poctivost připravil. Řekls mi dáti deset kop, nedals 

mi nic“197 -, svědci vypovídající ve prospěch Jeronýma poukazovali na nemravný život 

Veroniky. Chronologicky vzato nejstarší provinění popsala Marta Kočková, dle níž nějaký 

soused ze Vroutku řekl paní Barboře Urbanovic, jenž se „horšila“ na Veroniku, „že jí 

vodporná byla“: „Milá paní Barboro, nemějte tý děvky, však jest jak živa nic dobrého 

nebyla. Jestli že jest neměla dvý pankhartuov, tehdy jistě jedno měla. Kdyby byla ze 

Vroutku neodešla, že by se jí byli tázali.“; a také „pověděl, že jest dýnovitá kurva jak živa 

byla.“198 Jíra Sedláček zavzpomínal: „Před tím, prve než sloužila u Urbanuo …, když jest 

pan Zikmund Kostřáb měl pivo vařiti v pivovaře Červenkovic, byl tam Jan Kostřáb a 

chasa. Šidili ho tou děvkou, tou Veronikou. A on pravil: `Však jest kurva´, i že taky s ní 

nejeden skutek smilný vykonal.“ Sedláček zároveň vypověděl: „Byl jsem ten čas u 

Urbanuo, měli hosty. Sloužil jsem těm pánuom … Já, když jsem přišel z marštale, oni 

odundali ty svíčky na druhej stůl, tu byli na hromadě, ona Verona byla vespod a ten pán 

svrchu. Já nesměl jsem jim nic říci, až ráno řekl jsem paní. Paní ji trestala z toho a ona mi 

dávala za lež a hrozila mi, že mne ten pán zastřelí, že na mne jemu poví.“199 Podle těchto 

svědectví byla Veronika jednoznačně promiskuitní osobou – přičemž se opětovně zřejmě 

setkáváme se sexem před svědky - a tedy „kurvou“. Je možné, že byla příležitostně i 

prostitutkou, např. výše postavený návštěvník od Urbanů mohl Veronice zaplatit, říci však 

cokoliv kategoricky je nemožné. Spíše musíme přistoupit na ideu jakéhosi míšení těchto 

termínů, resp. na skutečnost, že pojem „kurva“ v každém případě označoval promiskuitní 

ženu, resp. ženu s pošramocenou nebo potenciálně nejistou sexuální ctí, jež (příležitostně) 

mohla za své „služby“ dostávat zaplaceno. Splývání termínů promiskuity a prostituce 

nahrává i označení sociálního postavení děvečky nebo-li „děvky“, neboť  kde jinde 

můžeme tušit přenesení významu, resp. genezi pojmu „děvka“ nebo-li prostitutka. Zcela 

jinak je však potřeba nahlížet na Veroničin, resp. Annin požadavek finanční náhrady za 

„připravení o poctivost“ a de facto tedy na požadavek „odbytí“. Jedná  se zde o dobově 

podmíněný jev odškodnění, nikoliv o iniciaci do „nejstaršího řemesla“. 
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4.6 „Vandrovní ženy“ 

 

Veronika nezůstala v Žatci, jak dokládá svědek pana Jiříka Oudrckého, Jakub 

Bohuslavovic: „Byl jsem jedny časy v Praze … Šli jsme Konskejm trhem. Ta jistá Verona 

byla tam v jednom domě.“ Jakuba doprovázeli ještě dva muži a některý z těch tří jí údajně 

řekl: „Vokaž nám to dítě Jarolímovo.“ Ona jim je ukázala se slovy: „Toť je máte.“200 

Můžeme se dohadovat, zda Veronika opustila Žatec předtím než byla vzata do vězení – její 

uvěznění musíme předpokládat -, či zda byla po potrestání vypovězena. Ať už jejímu 

příchodu do Prahy předcházelo cokoliv, hlavní město jí jistě mohlo poskytovat určitou, i 

když ne stoprocentní anonymitu - kontaktu s žateckými, jak vyplývá z výše uvedené citace, 

ušetřena nebyla. Zdá se však, že ani netoužila zcela přetrhat vazby s Žatcem, resp. 

Jeronýmem. Další svědek pana Jiříka, Václav Kotrůfek totiž svědčil, že když byl v Praze, 

přišla za ním do hospody Veronika a žádala ho, aby předal dopis Jeronýmovi. „I vzal jsem 

k sobě ten list, ale Jarošovi jsem ho nedodal. To proto, že nejsem povinen od takovejch 

osob listuov nositi neb dodávati.“201 Veroničina pověst mezi žateckými „sousedy“ nebyla 

dobrá - ať už to způsobilo nelegitimní otěhotnění s Jeronýmem, nebo dokonce již její 

předchozí nepočestný život – a takto ji jistě také vnímala její vlastní vrchnost, potažmo i 

obyvatelé Vroutku. Ačkoliv tedy vroutecká vrchnost postupovala proti Jeronýmovi 

Urbanovic jako jejímu svůdci, Veronika se do domovské obce nevrátila. Je otázkou, zda 

tato vrchnost především hájila svou poddanou, anebo usilovala zejména o zaplacení pokuty 

za její „poškození“, resp. za spáchaný delikt. Jak žila Veronika v Praze se můžeme jen 

dohadovat. Vzali ji někde do služby i s nemanželským dítětem? Anebo využila nového 

prostředí a tvrdila například, že ovdověla? Vyhledala nějaké příbuzné či známé? Anebo 

prostě „přivandrovala“ a začala se živit „nepoctivě“? 

     O existenci „vandrovních žen“ vypovídaly roku 1584 „bába“ Dorota Mastná a její dcera 

Anna ve prospěch Jana Zuppy proti těhotné Anně Svitáčkové. Ani svědci Anny, ani svědci 

Jana nevypovídali tak, jak by si sporné strany asi přály – o tom, že s Annou Jan Zuppa 

„líhal“ či že se  Anna dopustila „neřádu“ s nějakým tovaryšem. Pouze obě Mastné, 

svědčící ve prospěch Jana, vnesly do kauzy informace zpochybňující Aninu čest. Anna 

Mastná odsvědčila: „Vo ničemž jiném nevím, než když jsou přišly do vsi, že jsou ji vzaly 

vandrovní ženy, zavily ji a daly jí slaměnej věnec a slíkly jí šorc [zástěru] a daly jí svůj 
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jinej.“202 Její matka vypověděla: „To vím, že jsem jí na rychtáři roušku vyprosila, aby měla 

čímž svou hlavu přikrýti, když jsou ji mezi sebe vzaly vandrovní ženy. A potom ji s sebou 

vzaly do Kounova. A potom přišel jeden k stolu, oznámil, kde jest v nepořádném místě 

ležela, že jsou s ní více než na patnácte kráte skutek neřádnej provedli. A to mluvil před 

těmi osobami, kteréž jsou se s ní tu tehdáž tahaly. … Toho doložila, že to bylo ve vsi 

Povlčíně při posvícení a jest již tomu na dvanácte let.“203    

     Pokud bychom mohli někoho nejspíše ztotožnit s nevěstkami, pak zřejmě „vandrovní 

ženy“. O tom, že se jednalo o skutečně specifickou skupinu, svědčí jakési „zasvěcení“ 

nové členky: „ozdobení“ slaměným věncem a ustrojení do typické části oděvu. V zásadě se 

jednalo o nestandardní stigmatizaci – nepřicházela shora, netýkala se normami nařízeného 

označení - např. v 15. století předepisovala tzv. Soběslavská práva nevěstkám nosit šlojířky 

se žlutými okraji -,204 ale vycházela od samotných členek této okrajové skupiny. Tento 

rituál pravděpodobně představoval lidovou modifikaci, resp. integraci zneucťujících 

praktik užívaných při pranýřování smilných žen, při němž mohly držet slaměný věnec 

nebo jim byly ostříhány vlasy.205 K „ozdobení“ slaměným věncem – jistě posměšně 

symbolizujícího ztrátu panenství, resp. věnečku - nebo připojení slaměných loken, 

pospaných níže, je potom již jen krůček. Dorota Mastná také dle svých slov vyprosila 

Anně roušku na zakrytí hlavy – z této výpovědi můžeme usuzovat, že prostovlasé neměly 

chodit pouze vdané ženy, ale všechny ženy, které již nebyly pannami. Zdá se, že tuto 

úvahu podporuje i jeden z příbramských záznamů dvacátých let 18. století, v němž figuruje 

Lidmila Kalinová, pravděpodobně svobodná matka nevalné pověsti, uvězněná a 

vypovězená „pro své hanebné činy“, „chodíc za pannu bez čepce“.206 Mohlo se teoreticky 

jednat i o potupný čepec, tedy o vrchnostenské stigmatizační opatření, o němž referuje 

například van Dülmen pro Frankfurt.207 

     Případ „stigmatizace zdola“, z roku 1573, popisuje také Zikmund Winter, kdy Pražan 

Jan Spolek častoval Mandu jablečnici slovy, „žeť jsou ji na měděnici vyzvonily, když ji 

vedly na Hradčanech do domku, že měla slaměný vrkoč, ženky že tloukly na měděnici a 
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vyzvonily její panenství.“208 V tomto případě sice Mandu transportovaly do nevěstince, ale 

obřadní způsob uvedení je patrný. Druhý příběh podobného charakteru, který Winter 

uvádí, je pozoruhodný tím, že poukazuje na možnost volby. Roku 1574 byla u pražského 

soudu vyšetřována žena jménem Leflarka, pro niž přišly ještě brněnské nevěstky, ale „ona 

jim utekla, potom po druhy přišly za ní, chtěly jí vrkoče uřezati, a ona opět utekla – a vdala 

se za šulmistra Mimlera“, s nímž potom žila v Praze. Zajímavé je nejen to, že Leflarka 

ilustruje možnost vzdorovat bezectnému osudu, ale zejména také přidruživší se názor 

člověka od soudu, který údajně řekl na konto její minulosti: „byť i tak bylo, aby ji ženky 

vzíti chtěly, to jí nic škoditi nemůže, protože se jim namluviti nedala a k vůli býti nechtěla, 

ale ušla“.209 Takovýto hlas vycházející pravděpodobně od člena městské rady nasvědčuje 

tomu, že smilné ženy měly možnost reintegrace, i kdyby v jiném městě (což zřejmě také 

byl případ Veroniky, poddané Vroutku).    

     Kde vzaly svůj počátek tyto potulné ženy? Můžeme předpokládat, že se ustavily ze 

smilných žen, již byly vypovězeny z měst, nejlépe na věčné časy, a již nebyly schopné 

zakotvit jinde, v manželství či nějaké službě, např. z důvodu ocejchování apod. Potulná 

existence byla také důsledkem toho, že takovéto ženy, resp. děvečky neměly možnost 

vyvážit ztrátu své cti věnem nebo společenským postavením.210 Teoreticky mohly tyto ženy 

skončit také v nevěstincích, ale jednak musíme předpokládat „omezenou kapacitu“ 

takovýchto pokoutních zařízení – veřejné nevěstince byly uzavřeny v souvislosti 

s reformací a protireformací, např. ve Vídni ve druhé polovině 16. století 211 -, jednak také 

jejich koncentraci ve větších městech. Pro venkov, resp. městečka a vesnice musely být 

„vandrovní ženy“ ideálním řešením. Dle Rheinheimera se obyčejně zastavovaly v určitých 

dvorech, u pastevců nebo v hospodách a na jejich obchodech se obohacovali i majitelé 

těchto nemovitostí. Potulné prostitutky doprovázely také vojsko nebo se pohybovaly na 

trzích.212 Mířily také na posvícení, jak doložila Dorota Mastná, kdy mohly patřit 

k všeobecnému mumraji a posvícenskému koloritu. Posvícení se svou všeobecnou zábavou 

mohla svým způsobem připomínat masopust, při němž se - ve „světě obráceném vzhůru 

nohama“ - převracely společenské role a vyvěrala animální podstata lidského bytí: 
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konzumace jídla, agrese a sex.213 Náboženské slavnosti raně novověké Evropy byly dle 

Petera Burka spíš malé masopusty než vážné a usedlé rituály moderní doby.214 Na oslavu 

posvěcení kostela se dozajista stahovaly i všelijaké další „existence“ jako zloději aj., kteří 

mohli rozšířit klientelu „vandrovních žen“. Korouhvička kostelní věže, možná ve tvaru 

kohouta, symbolu bdělosti a ostražitosti, tak mohla, s nadsázkou řečeno, lákat jako vývěsní 

znamení neřestného podniku nebo-li „hampejsu“. Původ tohoto slova dle Wintera vychází 

z německého spojení „Hahn beisz“215 a má tak v sobě inkorporovaný výraz pro kohouta, 

jehož, společně s vepřem, interpretuje Peter Burke jako dobový symbol chtíče.216  

     „Jiný“ Kohout, křestním jménem Havel, zaměstnavatel Anny Svitáčkové, tak 

poskytoval živobytí – nevymýšlely si obě Mastné - (bývalé) „vandrovní ženě“, možné 

nevěstce. Z tohoto pohledu je třeba vzít v potaz variantu reintegrace lidí na okraji, resp. 

faktory, které osoby s pošramocenou ctí ještě nenávratně nevyčleňovaly. Jedním z nich 

může být fakt, že Anna Svitáčková pravděpodobně nebyla v minulosti stíhána, čemuž by 

nasvědčovala skutečnost, že mohla vést spor „o obtěžkání aneb o snížení“. Nicméně i ženy, 

které se s trestním systémem střetly, mohly opět vyhledat zázemí starých sociálních vazeb 

a alespoň na určitý čas uspět (pravděpodobně kvůli ekonomickému prospěchu pro jejich 

okolí), jak jsme viděli u Lídy od Javůrka a Zuzany od Vokála z Kutné Hory. Obecně vzato 

je otázkou, zda v době prohibice městských nevěstinců a tedy i profesionálních nevěstek, 

neleželo těžiště prostituce v její potulné variantě, resp. zda se nepřesunulo na promiskuitní 

styky, které obstarávaly „Anny Svitáčkové“, děvečky, resp. „děvky“, z nichž některé 

příležitostně působily i jako „vandrovní ženy“.  

 

 

4.7 Uvězněna a „s dobrým napomenutím propuštěna“ 

 

V Příbrami 18. století nebyl člověk uvězněn za „neřády“, tak oblíbené v Kutné Hoře 16. 

století, ale za „hanebné chování“ či „nepořádně / nectně / nestydatě vedený život“ a také za 

„nešlechetné a nepříkladné chování“,217 kterýžto výraz použil roku 1740 (v době nástupu 

Marie Terezie na trůn) tehdejší rychtář. „Jít příkladem“ tak neměla jen vrchnost  - jak 

zmiňovalo Obnovené zřízení zemské -, ale i samotní poddaní. Zhruba do roku 1743 je 
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v záznamech u žen velmi frekventovaně užíváno označení „zmrhána“, přičemž je 

pravděpodobné, že se jedná o synonymum žateckého výrazu „zmařená“ - tedy těhotná a 

neprovdaná. Například recidivistka Sibyla Soukupová, s níž se poprvé setkáváme roku 

1726, byla tehdy již „po čtvrtý zmrhána a arestem stižena“.218 O tři roky později, roku 

1729, postihlo Sibylu, jenž byla „již po páté zmrhána“,219 vypovězení z města – a to třebaže 

byla příbramskou poddanou. Stejného roku, o pět měsíců později, se Sibyla opět objevila v 

Příbrami, což je v černé knize komentováno slovy: „po odstranění svém z města, po šestý 

zmrhána domů se navrátila“.220 V této souvislosti musíme konstatovat, že potrestání již  

nemělo vzestupnou tendenci, ba naopak - Sibylu stihlo vězení stejně jako roku 1726. 

Smilstvo mimo město mohlo být těžko postižitelné, naopak těhotenství jako viditelný 

tělesný stav mohlo představovat dobrý motiv k uvěznění. Na stranu druhou, Sibylino páté 

těhotenství by se muselo značně chýlit ke konci, aby byl po pěti měsících zřejmý šestý 

požehnaný stav. Je tak otázkou, zda termín „zmrhaná“, příp. „zmařená“ neměl také širší 

význam - zda nepopisoval pochybnou sexuální čest té které ženy, jenž mohla - v tomto 

případě společně s nerespektováním rozsudku - představovat dostatečný důvod pro 

trestání. Již citovaná instrukce hraběte Maxmilián z Valdštejna z padesátých let 17. století 

nařizuje exemplárně potrestat jakoukoliv svobodnou poddanou jež se chovala „nepoctivě“, 

resp. se dopustila „kurevství“ a to tak, že má být „na poctivosti zmrhaná mistrem 

popravním“.221 Obecně řečeno, termín „zmrhání“, potažmo „zmaření“, se vztahoval 

výhradně na ženy a v širším slova smyslu označoval ztrátu nebo narušení jejich 

počestnosti, která byla nedílně propojena s jejich sexualitou. A zároveň velmi často 

popisoval nelegitimní těhotenství ženy, neboť takto se její narušený sexuální profil 

zpravidla vyjevil. Synonymem termínu zmrhání je „připravení o poctivost“. 

     Roku 1666 přistihli v Sedlčanech v domě Kotkových v choulostivé situaci Kateřinu 

Pařezovou s chlumeckým farářem. Při jejím výslechu nesměřovala první otázka rovnou 

k objasnění aktuálního případu, ale k vykreslení její nečestnosti v oblasti sexu v minulosti: 

„S kym si se prvotně v městech pražských zmrhala …?“ Kateřina odpověděla, že sloužila 

ve mlýně u Syrožků a „nějaky Jindřych přišel který taky sloužil a mně zmrhal slybujíce že 

                                            
218 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 7 
219 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 11 
220 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 14 
221 Josef KALOUSEK (ed.), Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů 
domácích i cizích, díl XXIII., Řády selské a instrukce hospodářské 1627 - 1698 



 81

mně sobě vezme … a s ním toho syna až posavad mam při sobě“.222 Pokud jde o smilstvo 

s farářem z Chlumce, Kateřina nejen popřela dokonání styku - naopak řekla, že nebyl ani 

započat -, ale také vypovídala o faktu, že k němu byla nucena násilím. Ani jedna z těchto 

skutečností jí však potrestání neulehčila, resp. se jí, jako již jednou „zmrhané“ osobě, 

nedůvěřovalo. Byla souzena podle tehdy platného Koldínova zákoníku a v pramenu se 

doslovně citují články na ní uplatňované. Stručně řečeno: 1) trestá se nejen vykonaný 

skutek, ale i úmysl, 2) Kateřina nedoložila pokus o znásilnění křikem či roztrhaným 

oděvem a zejména 3) pokus o znásilnění se nevěří nepočestným ženám, resp. „nevěstkám a 

jiným nepoctivým ženám“.223 V souladu s s Koldínem byl také stanovený trest: „pokutou 

ven z města vymrskání trestána býti má.“224 Následkem nelegitimního sexu s Jindřichem 

bylo sice mateřství, ale v rozsudku se dočítáme např. i formulace jako: „svého panenství 

zmrhání“ nebo „ona Kateřina Pařezová, tak velice proti pánu Bohu a právům prohřešila, a 

nejprve své poctivosti a panenství příčinou zmrhání jest, a podruhé zase se toho dopustiti 

opovážila, a ačkoliv praví, že skutek učiněný nyní podruhé nebyl …“,225 které potvrzují širší 

chápání významu pojmu „zmrhání“. Sexuálně nepoctivé samozřejmě mohly být nejen 

panny, ale i jiné svobodné ženy. Například vrchnostenská instrukce vydaná někdy po roce 

1670 na hlubockém panství knížat Schwarzenbergů stanovuje následující pokutu: „Po 

zmrhanej vdově připadne mil. vrchnosti 1, jí s dítětem 2, - summa 3 díly.“226 

     Vrátíme-li se zpět do Příbrami, tak počínaje rokem 1744 se jazyk příbramské smolné 

knihy proměňuje – a to v době působení jednoho a téhož městského rychtáře -, mizí delikt 

„zmrhání“ a nastupuje prohřešek „spáchání tělesného skutku“. Nesla s sebou tato změna 

slovníku i novou definici deliktu? Pravděpodobně nikoli. Tak jako „zmrhání poctivosti“ 

tvořilo spojenou nádobu s nemanželským těhotenstvím, „fungoval“ podobně „tělesný 

skutek“, jak dokládají některé ze zápisů. Roku 1748 byla Kateřina Přesličková „pro 

spáchaný tělesný skutek podruhý do arestu potažena“ a o několik měsíců později 

propuštěna, „poněvadž mateř její při sobě i s dítětem u sebe míti slíbila“.227 Rok nato byla 

jakási Kačka „pro spáchaný tělesný skutek do arestu vzata a podle vyznání od Lorence 

                                            
222 Viz příloha č. 6; regestové zpracování celého případu: Jaroslav PÁNEK, Hrdelní soudnictví města 
Sedlčan v 15. – 18. století, Příspěvek k poznání pozdněfeudálního hrdelního soudnictví v Čechách a 
k charakteristice soudní praxe na lobkovickém dominiu, in: Sedlčanský sborník 3, 1979, s. 54 
223 Soka Příbram, Městská kniha 10, f. 12 - 13 
224 Soka Příbram, Městská kniha 10, f. 12 - 13 
225 Soka Příbram, Městská kniha 10, f. 12 - 13 
226 Josef KALOUSEK (ed.), Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů 
domácích i cizích, díl XXIII., Řády selské a instrukce hospodářské 1627 - 1698 
227 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 26 
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Kvapil obtěžkána“.228 A nakonec roku 1751 byla „pro spáchaný tělesný skutek do arestu 

vzata, pro velkou těžkost očekávajícího porodu … z arestu propuštěna“229 Kateřina 

Kladívková. „Novinkou“ zápisů o spáchaných „tělesných skutcích“ je skutečnost, že se 

oproti minulosti mnohem častěji uvádějí spolupachatelé provinilých žen, resp. muži 

jmenovaní pachatelkami. Ať už konkrétně, jako výše uvedený Lorenc Kvapil, tak také 

anonymněji jako např. „pro spáchaný tělesný skutek dle vyznání s jistým havířem do arestu 

vzata“230 nebo, vcelku často, „pro spáchaný tělesný skutek a dle vyznání s vojáky do arestu 

vzata“.231  

     Případů, kdy jsou uvězněny nejen ženy, ale i jejich spolupachatelé, je poskrovnu, avšak 

najdeme je. Vojtěch Janda a Rozina Vávrová byli roku 1751 zavřeni „pro spáchaný tělesný 

skutek“ a o pět dní později propuštěni, „poněvadž svoji býti chtějí“.232 Proč byl ale Vojtěch 

Janda trestán, zatímco Lorenc Kvapil nikoliv? Odpověď nám poskytuje o rok mladší 

případ Mařeny Kupcové a Matěje Brože, již byli taktéž uvězněni „pro spáchaný tělesný 

skutek“ a „oba dva zdejší poddaní, do arestu vzati“.233 Nepřímo se tak potvrzuje potřeba 

přítomnosti delikventa ve městě, resp. přináležitosti k tomu kterému „hrdelnímu právu“ - 

v tomto případě příbramskému - proto, aby byl člověk trestán. Mimopříbramské ženy byly 

pomocí tzv. postrku, resp. konvoje předávány do oblasti hrdelní jurisdikce, jíž byly 

poddány, u mužů ale podobné záznamy ve zkoumaných záznamech nejsou k dispozici. 

Cizopanští poddaní nebyli tak snadno postižitelní a bývali odhalováni při tzv. visitacích. 

Počátek systematického, pravidelného a plošného vizitování v Čechách připadá až na 20. 

léta 18. století.234  

     Trest vězení, resp. „stižení arestem“ za nelegitimní sex nepředstavoval v 18. století jen 

„pobyt za mřížemi“, ale znamenal také vykonávání veřejně prospěšných prací. Jinými 

slovy, „vzetí do arestu“ se rovnalo „vystání obecního díla“, jak vyplývá z řady záznamů. 

Již zmiňovaná Sibyla Soukupová byla po svém uvěznění roku 1726 odsouzena „k 

obecnímu dílu skrze celý advent“.235 Eva Jírová pak byla roku 1743 „souc zmrhána pro její 

nešlechetný skutek arestem stižena, a na osům denní dílo při kolečku přikována.“236 Obě 

ženy byly příbramské poddané, ale veřejné práce se nevyhnuly ani mimopříbramským. 

                                            
228 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 27 
229 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 32 
230 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 38 
231 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 33, 36, 43 - 46 
232 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 30 
233 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 42 
234 Pavel HIML, Zrození vagabunda, Praha 2007, s. 96 
235 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 7 
236 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 19 
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Čekaly kupříkladu na Annu Hrabačovou, dobříšskou poddanou, Annu Havelkovou, 

osovskou poddanou  a Barboru Šterkovou, poddanou Hrádku.237  Nucené práce probíhaly 

„v poutech“, o čemž svědčí také záznam Kateřiny Kupcové z roku 1727, 238 a nejčastěji asi 

na „na ulicích“, kde je vykonávala kupříkladu Anna Dvořáková roku 1751.239  

     Zmíněné tři mimopříbramské ženy, společně ještě asi s  Lidmilou Schellerovu,240 byly 

nejen uvězněny, ale také navíc po odpracování trestu vypovězeny. Vypovězení postihlo 

také např. již dvakrát jmenovanou Sibylu Soukupovou, nenapravitelnou recidivistku, nebo 

Kateřinu Vrcholku a Mařenu Spitzhanzlovou, které za konkubinát vyvedl biřic.241 Ale trest 

vypovězení, tak běžný v Kutné Hoře, nebyl příbramským standardem. Obecně vzato, 

oproti 16. století, kdy  vypovězení, případně doplněné o výprask aj.,  představovalo 

základní typ trestu, v  18. století dominoval trest vězení, resp. veřejně prospěšných prací. 

Jestliže došlo v pozdější době k vypovězení, pak se zřejmě jednalo o vyostření potrestání. 

Zmiňované Lidmila Schellerová, Anna Hrabačová, Anna Havelková a Barbora Šterková 

byly uvězněny, resp. vypovězeny „pro spáchaný tělesný skutek s vojákem / vojáky“.242 

Pravděpodobně se mohlo jednat o prostitutky, jíž teoreticky mohla být třeba i Mařena 

Koubková, kterou neminulo vypovězení i proto, že nebyla dostatečně pokorná k církevním 

představitelům: „pro nestydatě vedený život, a utrhačnů hubu duchovenstva.“243 

Vypovězení tak v 18. století následovalo v určitých konkrétních, zřejmě „horších“ 

případech. Po jak dlouhé době se sexuální cti nedbalá žena vůbec mohla dočkat 

vypovězení? Již zmiňovaná „domácí“ Sibyla Soukupová byla odsouzena k vyhnanství až 

při svém pátém „zmrhání“, zatímco cizopanské poddané byly vypovězeny napoprvé. 

     V příbramských záznamech se také, až na jeden případ,244 (již) neobjevuje „strašák“ 

těžšího trestu  při návratu vypovězeného delikventa, resp. delikventky. Ten byl běžně 

užíván v Kutné Hoře, ovšem zůstával pouze v teoretické rovině - jak bylo vidět např. na 

případu Anny Holemy.245 Pokud se tedy představitelé hrdelního práva neodhodlali 

k exemplárnímu potrestání, zůstali vůči vrátivším se provinilcům de facto bezmocní. 

Takovouto situaci dokumentuje pro Příbram případ Doroty Kalinové, provdané 

Mužíčkové, která byla 20. ledna 1727 uvězněna „jsouc již předešle od práva vypovězena“. 

                                            
237 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 44 - 46 
238 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 8 
239 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 35 
240 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 43 
241 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 11, 12, 13  
242 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 43 - 46 
243 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 16 
244 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 7 
245 Viz Příloha č. 2, Kutnohorské sexuální delikty 16. století – č. 35, 58, 60 
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Poslední lednový den ji příbramští vypověděli podruhé, ale hned devět dnů nato, 9. února, 

„dvakráte od práva vypovězená, na své vypovězení nedbaje, proti právu neposlušně se 

chovajíc, sem se navrátila, a mezi vojáky dopadnůta … ku právu přivedena … a  hned od 

posla právního z města vyvedena“. Dorota se však, pravděpodobně ještě ten samý den, 

znovu obratem vrátila do města: „na to ještě nedbaje, jakousi druhou cestou do města 

přijdouc znovu mezi vojáky dopadnůta … a do arestu vsazena“. 14. února potom byla 

„definitivně“ – další záznamy s ní nejsou k dispozici – „po třetím sem se navrácením“ 

vypovězena.246 Dorota, která se pravděpodobně prostituovala, a pokud nebyla vdovou, tak 

do důsledku vzato i cizoložila, se do Příbrami nevracela jen za vojáky, ale zřejmě i za svou 

sestrou Lidmilou. Tu příbramští podobně obtížně vypovídali. Před „finálním“ 

vypovězením společně s Dorotou, byla devět dní předtím již podruhé uvězněna „chodíc za 

pannu bez čepce“,  přičemž „již předešle jsouc těhotná“.247 Souhrnně řečeno, ignorování 

vypovězení tak dotyčným přineslo buď nové uvěznění s následným vypovězením nebo 

další okamžité vyvedení za město; nepostihl je ani tělesný trest, ani ztráta hrdla. Tyto tresty 

stanovovala v rámci přitěžujících okolností – např. recidivy – v těchto letech platná 

Josephina a je tedy zřejmé, že praxe v raném novověku, minimálně z hlediska přitěžujících 

okolností, často nenásledovala normativ.       

     S „napomenutím budoucího dobrého chování“ mohly být provinilé ženy propouštěny 

z příbramského vězení počínaje hned rokem 1726, s nímž koresponduje začátek černé 

knihy. Třetí rychtář v pořadí roku 1740 užil obratu s „ostrým a dobrým napomenutím“, 

který převzal o tři léta později, roku 1743, i čtvrtý rychtář, jenž vězněné propouštěl také jen 

„s ostrým napomenutím“. Roku 1748 do úřadu nastoupil pátý rychtář, který delikventky, 

popř. páry – Vojtěcha Jandu s Rozinou Vávrovou248 – propouštěl „s dobrým 

napomenutím“. V užívání takovéhoto slovního obratu, třebaže stereotypního, se zřejmě 

odráží výchovný charakter nucených prací a naznačuje se předpoklad nápravy provinilé 

osoby. Oproti starším kutnohorským hrozbám „těžšího“ potrestání při návratu má tak 

pozitivní vyznění. Příbramské „dobré napomenutí“ mohlo provázet i vypovězení, jak se 

s ním setkala již zmiňovaná čtveřice mimopříbramských, s vojáky obcujících žen - 

Lidmila, dvě Anny a Barbora: „dobrým napomenutím by města prázdni byli z arestu 

propuštěni“.249 Obecně vzato, ke konci 20. let 18. století se pro případ navrácení 

vypovězených ještě setkáme s hrozbou těžšího trestání (ale také zároveň už s pobídkou 

                                            
246 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 57 
247 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 58 
248 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 30 
249 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 43 - 46 
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k nápravě) – případ Sibyly Soukupové 250 -, zatímco od 40. let 18. století zápisy vypovídají 

o propouštění delikventů bez dalších komentářů anebo obsahují dodatky o očekávané 

nápravě. Tyto, přestože strohé a stylizované, záznamy tak svým způsobem zrcadlí proměnu 

dobové mentality. Mohou odrážet rozšíření jiného přístupu k trestům, který se již  

v předchozím století zhmotnil v pražském domě kázně, v kterém se aktivně usilovalo o 

„převýchovu“ jedince. Prototypem káznice byla „donucovací pracovna“ zřízená v Londýně 

roku 1553 známá jako Bridewell, v níž trest uvěznění získal nový význam a práce byla 

poprvé představena jako nápravná disciplína.251 Káznice v Praze byla založena o více jak 

sto let později, roku 1674.252  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
250 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 7 
251 Robert JÜTTE, Poverty in Deviance in Early Modern Europe, Cambridge 1994, s. 169 
252 Alena PETRÁŇOVÁ, Vývoj chudinství v Čechách v době josefinské, Praha 1958; nepublikováno, 
disertace v archivu UK 
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5. Závěr 

 

Vy pak poctivé panenky, 

… 

Ostříhejte svého věnce, 

nevaďte se o mládence, 

nebo o vás dobře zvědí, 

kteří na poctivost hledí. 

… 

Líčí na vás pacholata 

jako ta slídná vyžlata. 

 

                          Mikuláš Dačický z Heslova, Paměti, Praha 1940,  s. 67 - 68 

 

 

5.1 (Ne)funkčnost „práv“ a zákoníků? 

 

Podrobný pohled na mravnostní delikty ve studovaných raně novověkých městských 

právech a zemských zákonících na straně jedné a na vzorek, i když malý, případů z dobové 

soudní praxe na straně druhé ukazuje, jak na dodržování stanovených „hlavních“ trestů, tak 

i na trestání mírnější, které mohlo odrážet buď různé polehčující okolnosti nebo například 

neochotu zatížit se přespříliš nákladným razantnějším řešením. „Hlavním“ trestem, 

stanoveným minimálně jedním zkoumaným normativem, byl u převažující většiny 

sexuálních deliktů trest hrdelní, který měl být pouze u smilstva a kuplířství podmíněn 

přitěžujícími okolnostmi. Dlouhé výčty polehčujících a přitěžujících okolností, jež 

obsahuje zejména Constitutio Criminalis Theresiana, a v menší míře i Constitutio 

Criminalis Josephina, lze chápat jako reflexi již fungující soudní praxe a její opožděné 

legitimizování. Také je možné říci, že normativy, zejména ty starší – přičemž během doby 

decentralizovaného hrdelního soudnictví byly užívány i normy jiné, jako vrchnostenská 

nařízení, směrnice krajských hejtmanů atd. -, sice nemusely určovat co se týče výkonu 

soudní pravomoci přesnou podobu trestu, ale v případě potřeby legitimizovaly užití trestů 

nejvyšších. To může ilustrovat vyčnívající ustanovení normativů 16., resp. 17. století se 

středověkým původem o možnosti manžela usmrtit svou cizoložnou manželku. Mikuláš 

Dačický z Heslova ve svých Pamětech pro období 1530 – 1539 píše: „Mincíř Šebek hodil 

svou ženu do šachty, protože cizoložila. Ač napomínána, nechtěla toho zanechati. Šebek 
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pověděl vše vrchnosti a neměl z toho žádnou těžkost.“253 I v nikoliv tak extrémní variantě si 

cizoložství zachovávalo především svůj punc „práva manžela“. K uvěznění cizoložníka 

mohlo dojít na základě udání zhrzeného z partnerů,254 který také mohl, chtěl-li, ovlivnit 

charakter trestu.255 Toto pojetí zakotvuje i Constitutio Criminalis Theresiana v rámci 

polehčujících okolností u tohoto deliktu, kam na první pozici řadí přímluvu, resp. 

odpuštění podvedeného partnera. Provinění cizoložství tak po celý raný novověk do určité 

míry fungovalo jako „soukromá záležitost“, resp. „delikt proti jmění a právům občanů“, 

kam bude spadat po přijetí josefinského zákoníku.256 Hrdelní tresty u sexuálních deliktů 

byly aplikovány zejména tam, kde zároveň ohrožovaly zdraví, resp. život, potažmo čest, 

tedy u znásilnění a u deliktu odporujícího dobové, nábožensky určené, kategorii 

„přirozenosti“, tj. u sodomie. Sodomii lze bezesporu označit z hlediska společenského 

vnímání za nejzávažnější sexuálně motivovaný trestný čin, což se promítá nejen v trestu za 

ni stanoveném (upálení, resp. stětí a spálení), ale i v jejím umístění na prvním místě 

v normativech. Upalování bylo běžným trestem také za čarodějnictví, kacířství, travičství a 

penězokazectví.257 Jelikož sexualita v raném novověku nebyla tak zásadně jako v dnešní 

společnosti oddělena od reprodukce, jejíž zákonitosti nebyly přesně známy, byl delikt 

sodomie, resp. zoofilie vnímán jako tolik nepřirozený zejm. z tohoto hlediska. Když se 

roku 1586 přiznal u pardubického soudu Pavel Polák z Vosic k pohlavnímu styku se třemi 

ovcemi, byl za tento skutek „proti Pánu Bohu“, že „se třmi ovcemi smilně obcoval“ 

odsouzen k upálení i s dotyčnými zvířaty, „kteréž prv mají býti zabité a pro vyzvědění, 

zdali by březí byly, vykuchané.“258 Narodila-li se výrazně zdegenerovaná zvířata nebo 

postižení lidé, mohlo to být přičítáno „sodomskému hříchu“ (jak zoofilii, tak užívání 

análního sexu v rámci manželské sexuality).259 Protipól v žebříčku závažnosti 

představovalo „obyčejné“ smilstvo, které je nejčastějším sexuálním deliktem v pramenech 

městské hrdelní jurisdikce a které zpravidla naplňovalo normami stanovené tresty. Ačkoliv 

                                            
253 Mikuláš DAČICKÝ z HESLOVA, Paměti, Praha 1940, s. 22 
254 Viz Příloha č. 3, Příbramské sexuální delikty 18. století – č. 59 
255 Mikuláš DAČICKÝ z HESLOVA, Paměti, s. 39 – 40: (1580 – 1589) „Anna, manželka Václava 
Porybného, měla již dříve nesnáze od svého muže pro nevěru. Byla rychtářem Trnkou vyslíděna a nalezena 
v noci spolu se soukeníkem Kunovským. Oba vzati do vězení. Václav Porybný nastupoval ještě silněji právem 
a nechtěl manželce žádnou milost učiniti. Proto byla podána k útrpnému právu, vyznala některé své freje a 
k smrti odsouzena. Potom vyvedena a zaživa zahrabána. Kunovského pustili, nebo se na něho ten skutek 
nevztahoval. Toť ten frej a pomlsky!“; s. 102: (1600 – 1609) „U poděbradského práva byla sťata manželka 
Matěje Kuchaře pro cizoložství a že zabila své děťátko [infanticidium u vdané ženy!]. Muž se jí nechtěl 
ujmouti.“ 
256 Daniela TINKOVÁ, Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha 2004, s. 167 
257 Richard van DÜLMEN, Kultura a každodenní život v raném novověku (16. – 18. století) / II., Praha 2006, 
s. 264 
258 Zdeněk BIČÍK (ed.), Knihy Smolné, Hradec Králové 1969, s. 95 - 99 
259 Šimon LOMNICKÝ z BUDČE, Kupidova střela, Dětinský řápek, Brno 2000, s. 138, 140 
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se zákoníky, zejména zemské, tváří jako relativně genderově vyvážené, bylo smilstvo 

v praxi zejména ženským deliktem. Zatímco kutnohorský městský soud v 16. století 

smilníky, resp. sexuální cti nedbalé ženy trestal vypovězením, postup příbramského 

městského soudu v 18. století již vykazoval snahu začlenit delikventky zpět do společnosti, 

nebo, lépe řečeno, je z ní nevykázat – po vykonání výchovných veřejně prospěšných prací 

byly propuštěny s napomenutím lepšího chování v budoucnu. Teoreticky se tak 

v příbramském přístupu může také zrcadlit postupná dekriminalizační tendence (po 

josefinské reformě budou za „zločiny“ považovány pouze znásilnění a únos, ostatní 

sexuální provinění se zařadí do různých skupin „policejních“ deliktů).260 Období hrdelního 

soudnictví symbolicky uzavírá Theresiana, která podrobnou specifikací jednotlivých 

„sexuálních hříchů“ a deskripcí přitěžujících a polehčujících okolností, reflektuje 

všemožné případy, jež předchozí normativy opomíjely, resp. pojímaly paušálně, které ale 

samozřejmě byly hodnoceny jako trestné nebo polehčující již předtím. Při stanovování 

trestů, do nichž jsou zahrnuty jak - a to především - ty  „staré“ jako hrdelní trest, mučení, 

výprask, vypovězení či pokuta, tak tresty „nové“ jako donucovací pracovna, se jasně 

ukazuje, že třebaže se obecně zákoník snaží vystupovat jako stavovsky „nezaujatý“, není 

stavovská nerovnost v oblasti sexuální kriminality zrušena (pro vyšší stavy je vyžadován 

neveřejný trest). „Funkce“ Constitutio Criminalis Theresiana tak spočívala pouze v její 

sumarizaci a systematizaci, nikoliv v novátorství – jak je o ní ostatně obecně známo. 

 

 

5.2 Sexuálně (ne)počestná 

 

Při trestání smilstva zároveň vystupoval na povrch zásadní význam počestnosti, jež byla u 

žen provázána s panenstvím, resp. legitimní sexualitou. Jestliže byly ženy uvězněny za 

nemanželské sexuální styky a nepodařilo se jim prokázat svou „nevinu“, pozbyly své cti a 

v  Kutné Hoře 16. století byly za provozování „neřádů“ vypovídány, výjimečně ještě 

předtím trestány veřejným výpraskem u pranýře. Tento difamující trest si městská rada 

ponechávala „v záloze“ jako pohrůžku, jež měla pachatelku odstrašit od návratu do města. 

Nerespektování rozsudku a návrat byl jednou z cest, jak nepřijít o sociální zázemí. Jedna  

z odsouzených delikventek se  tak opakovaně vracela v průběhu tří let, ale samozřejmě jen 

na krátkou dobu, do dalšího udání, resp. vypovězení. Lepším způsobem obrany bylo 

                                            
260 Daniela TINKOVÁ, Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha 2004, s. 167 – 168, 172 
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předejít ztrátě sexuální cti, nebo minimálně její ztrátě v plné míře, a tím pádem i 

vypovězení. Žena mohla žádat o odpuštění trestu vypovězení nadřízené orgány, jak učinila 

např. roku 1568 svobodná matka Kateřina Hrušková – těhotenství jako důsledek 

nemanželského sexu nebylo ničím výjimečným, naopak na něj často upozornilo. 

Obhajobou pomocí nesplněného slibu manželství od jejího milence si vymohla setrvání 

v Kutné Hoře, dokonce s určitým zajištěním. Zajímavé je, že ačkoliv se jedná o oficiální 

žádost na níž závisí další osud Kateřiny, neprezentuje se v ní příslib manželství jako 

především obhajoba nelegitimního sexuálního styku, ale píše se o jeho nesplnění pouze při 

případných „nesnázích“: „a mně slibujíce jestli žeby na mně co přišlo aneb s ním obtěžkala 

že mně v tom chce zastati a za manželku sobě vzíti.“261 Míra sebeprezentace Kateřiny zde 

úplně nenaplňuje koncept nevinné svedené oběti, o němž hovoří Dibelka.262 Jiným 

způsobem hájení cti a také vymáháním ekonomické odpovědnosti bylo vedení sporu o 

obtěžkání – ten se mohl dostat až k apelačnímu soudu.263 Avšak i pokud si žena sňatek 

vymohla, nebo se včas provdala, aniž by musel jakýmkoliv způsobem zasahovat soud, 

nebyla její čest zcela napravena (dle Dibelky následný sňatek, pravděpodobně jako jediný 

prostředek, mohl zpětně legitimizovat předchozí chování a napravit čest).264 Pře Kateřiny 

Břeské a Anežky Styrlové o nářek cti pojednaná ve třetí kapitole je toho dokladem. Na 

stranu druhou je zajímavé, že manželství mohlo zřejmě za určité konstelace, minimálně při 

dobrém společenském postavení, zachránit od trestu ženu, jež spáchala infanticidium.265 

V rámci zachování cti a s tím spojeného společenského postavení si ženy nejen snažily 

přivodit potrat, vraždily svá novorozeňata či vstupovaly do manželství s jiným mužem, 

jako např. Káča, jejíž případ je popsán ve třetí kapitole, ale také mohly svádět těhotenství 

na znásilnění.266 Jestliže žena obhajovala nelegitimní sexuální styk zneužitím – i kdyby 

                                            
261 Viz Příloha č. 4  
262 Jaroslav DIBELKA, K novým možnostem studia trestněprávní problematiky, Obranné strategie mužů a 
žen obviněných ze smilstva na třeboňském panství (1650 – 1750), in: Český časopis historický 1, 2008, s. 39 - 
40 
263 Viz Příloha č. 5; o úspěšně završeném sporu  o obtěžkání Mikuláš DAČICKÝ z HESLOVA, Paměti, s. 
123 
264 Jaroslav DIBELKA, K novým možnostem studia trestněprávní problematiky, Obranné strategie mužů a 
žen obviněných ze smilstva na třeboňském panství (1650 – 1750), in: Český časopis historický 1, 2008, s. 42 
265 Mikuláš DAČICKÝ z HESLOVA, Paměti, Praha 1940, s. 197: „V Kolíně Anežka, vdova po Šimonu 
Prachatickém, urodila ve vdovství dítě a dala je tajně zakopati. Když to bylo vyjeveno, nastoupili na ni a byla 
uručena. Avšak nějaký Jakub Teklín, který byl konšelem města, neošklivil si toho a Anežku pojal 
k manželství. Stalo se to pro statek, který dostala Anežka po svém muži.“  
266 Jaroslav DIBELKA, K novým možnostem studia trestněprávní problematiky, Obranné strategie mužů a 
žen obviněných ze smilstva na třeboňském panství (1650 – 1750), in: Český časopis historický 1, 2008, s. 44 
– 46; Mikuláš DAČICKÝ z HESLOVA, Paměti, Praha 1940, s. 163: „Anna Koláčníková, vdova po Samueli 
Barbarovi, urodila ve svém vdovství dítě a měla proto na sebe nastupování. Pravila, že vinníkem je nějaký 
voják, který jí učinil násilí, a tím to odbyla. Zikmund Hlas si toho neošklivil a pojal ji k manželství a tak ženy 
i s hotovým dítětem dostal.“ 
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byla skutečně zneužita -, bylo důležité, aby neměla již narušenou sexuální čest, nebo aby 

se k předchozímu mimomanželskému sexu nepřiznala. V 17. století se v takovém případě 

žena dle Koldínovy definice totiž nelišila od prostitutky: „Sic jináč nevěstkám a jiným 

nepoctivým ženám při takových věcech věřiti se nemůže, aby se jim jaká od koho násilí dáti 

měla a mohla; poněvadž předešle, poctivosti své nešetříce, s mnohými smilniti přivykly.“267 

Nemožnost svědčit u soudu vztahující se na ženy nedbalé své sexuální cti však Koldín 

nesleduje důsledně, resp. jej vztahuje pouze na hrdelní zločiny; v ostatních případech 

ponechává posouzení situace na soudcích. Oproti tomu v 16. století Brikcí ještě nevěstky 

výrazně nediskriminuje, neboť zmiňuje možnost, aby se prostitutka znásilnění bránila 

soudní cestou: „Bude-li nevěstka z násilí žalovati, a stane-li násilník k saudu [otázkou 

bezesporu je „jaký“ viník by se dostal až k soudu], rychtář jí dosti učiní s některých radú, 

neb jest jeho kmetična.“268 To, že byla omluva znásilněním užívána i jako obranná strategie 

pro zachování cti, nebo tak alespoň byla společností vnímána, potvrzuje důraz, jaký  

 Koldín i Brikcí kladou na odlišení skutečného násilí od násilí proklamovaného. Například 

Brikcí při popisu dobrovolného připuštění „znásilnění“ ze strany ženy říká: „s jejie dobrau 

volí, neb jí před tiem za to peníze dával a dary.“269 Prolínání smilstva a prostituce, které 

vyplývá např. z poslední citace, je příznačné pro raný novověk.  

  

 

5.3 (Ne)existence prostitutek? 

 

Od 12. století, v souvislosti s  novou doktrínou sňatku, bylo odsuzováno nejen smilstvo, ale 

také, a zejména, cizoložství nebo sodomie.270 Počínaje 13. stoletím začalo docházet 

k rehabilitaci tělesné touhy, která byla do té doby vnímána jako důsledek Božího trestu, tj. 

bylo třeba ji potlačovat. Ve 14. století se tento přístup v souvislosti s demografickým 

propadem ještě posílil a pocit nutnosti populačního růstu podpořil nejen odsouzení 

„nepřirozených zvráceností“ jako homosexualita, ale vedl také  k určitému tolerování 

                                            
267 Josef JIREČEK (ed.), Práva městská království Českého a markrabství Moravského spolu s krátkou jich 
summou od M. Pavla Krystyana z Koldína, Praha 1876, s. 310; „nepoctivé ženy“ řadí Koldín do kategorie 
„infamia facti“, kam spadá takový člověk, který by „neřádný život vedl, nectnostně, nechvalitebně a 
nekřesťansky se choval“; do kategorie „infamia juris“ zařazuje Koldín odsouzené osoby, tedy ty, na něž padla 
„potupa, hanba, lehkost a snížení osoby“, s. 68 - 69 
268 Josef a Hermenegild JIREČEK (edd.), M. Brikcího z Licka Práva městská dle textu z r. 1536, Praha 1880, 
s. 243 
269 Josef a Hermenegild JIREČEK (edd.), M. Brikcího z Licka Práva městská dle textu z r. 1536, Praha 1880, 
s. 242 
270 Carla CASAGRANDE, Silvana VECCHIO, Hřích, in: Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt (edd.), 
Encyklopedie středověku, Praha 2002, s. 227 
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smilstva z pohledu teologů, zejm. dopouštěli-li se ho svobodní muži s veřejnými 

prostitutkami. V souvislosti s „honem na homosexuály“, o němž mluví Jacques Rossiaud 

pro francouzské prostředí kolem roku 1400, došlo také k vyzdvižení „záviděníhodných 

hodnot maskulinity“, projevujících se zejména čistou agresí. V pozdně středověkých 

městech docházelo ke skutečnému „lovení“, resp. znásilňování žen. Vzhledem k potřebě 

usměrnit takovéto chování se dle Rossiauda osvětluje, proč městští činitelé  nechali 

vzkvétat prostituci.271 Snahy zamezit vzkvétání prostituce se v Čechách, i když 

s omezeným a krátkodobým efektem, datují již od 14. století v souvislosti s 

působením Husových předchůdců. Roku 1372 byly zásluhou Jana Milíče z Kroměříže 

zbourány tzv. Benátky - shluk „domků“, resp. nevěstinců, který se nacházel na Starém 

Městě pražském mezi Bartolomějskou a Konviktskou ulicí -, na jejichž místě vybudoval 

klášter zvaný Jeruzalém pro obrácené prostitutky.272 Jepičí život tohoto zařízení, pouhé dva 

roky, symbolicky ilustruje nezničitelnost „fenoménu“ prostituce. O necelých sto let 

později, roku 1470, vznikl klášter pro obrácené nevěstky stejného jména v Kolíně. 

Předchůdcem těchto dvou institucí byl pařížský konvent pro napravené prostitutky z roku 

1226.273 Ve 14. století byl dalším větším pražským centrem prostituce, také blízko hradeb, 

tzv. Krakov na Novém Městě. Prostřednictvím takovéhoto soustředění „nejstaršího 

řemesla“ do určitých ulic nebo-li jeho „ghettoizací“ se prostitutky v pozdním středověku 

staly dle Františka Grause okrajovou skupinou. K tomu dle něj také napomohla jejich 

„stigmatizace“, nebol-li diskriminační označení.274 V Čechách nařídila odlišení nevěstek - 

měly nosit šlojířky se žlutými okraji - na přelomu 14. a 15. století  „stará práva“, resp. tzv. 

Soběslavská práva, která zároveň zakazovala prostitutkám ubližovat; jejich případné 

potrestání se mělo přenechat Kristu.275 V Německu se nařízení o stigmatizaci hojně 

vyskytovala v druhé polovině 15. století, přičemž měla především „upevnit vertikální 

strukturu společnosti“; rozpoznávací znamení však přitahovala zákazníky nevěstek a tak 

brzy ztratila význam.276 Prostituci jako jeden ze smrtelných hříchů požadovaly vymýtit 

čtyři artikuly pražské a ještě v roce 1435 pražské obce podmiňovaly přijetí Zikmunda 

                                            
271 Jacques ROSSIAUD, Sexualita, in: Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt (edd.), Encyklopedie 
středověku, Praha 2002, s. 645, 647 - 648 
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Lucemburského za krále mimo jiné závazným slibem, že nedopustí návrat nevěstek do 

hlavního města.277 Pod vlivem myšlenek reformátorů totiž obyvatelé Prahy roku 1419 

rozbořili „hampejzy“ a vyhnali nevěstky z Prahy.278 Později podobné snahy proběhly pod 

vlivem reformace v německy mluvících zemích, kde byly zhruba mezi léty 1520 až 1591 

uzavřeny nevěstince. V druhé polovině 16. století tento trend následovala Itálie a jižní 

Francie a ve dvacátých letech 17. století Španělsko.279 Třebaže se v 16. století např. v Praze 

nevěstky soustředily zejm. na Starém Městě pražském v Králově dvoře u Celetné ulice, na 

Františku a u hradeb potom na malostranském Újezdě nebo v Podskalí,280 od začátku, resp. 

konce 16. století „zlatý věk prostituce“ skončil v závislosti na reformaci, tridentském 

koncilu a úsilí monarchií o pořádek a kontrolu.281  

     V souvislosti se stíháním prostituce je třeba poukázat na problém jejího vymezení 

v raném novověku. Plně totiž odpovídá svému zařazení v dobových normativech, kde ji 

můžeme najít v rámci definice smilstva. To však samozřejmě zahrnovalo i jiné formy 

nelegitimních sexuálních styků, jako např. konkubinát. V Kutné Hoře tak byl kupříkladu za 

konkubinát, resp. „neřády“ vypovězen nesezdaný pár roku 1560.282 Ačkoliv termín 

„neřády“, „neřádné chování“ apod. jistě mohl označovat i prostituci, nelze jeho význam 

víceméně zúžit pouze na ni, jak činí v Kutnohorském manuálu práva útrpného, resp. 

regestovém vydání kutnohorské smolné knihy její autoři.283 Za termínem „neřády“ se 

skrývaly i „pouhé“ nelegitimní sexuální styky žen, resp. svobodných matek, které byly 

taktéž v rámci raně novověké mravní disciplinace stíhány. Nejen případy z příbramské 

smolné knihy jsou toho dokladem. „Zmrhané“, tj. nelegitimně těhotné ženy byly v 

Příbrami např. za „nestydatě vedený život“ trestány uvězněním, resp. veřejně prospěšnými 

pracemi. Slovní obraty jako „neřádné chování“ aj. se vyskytují nejen v kutnohorské a 

příbramské smolné knize, ale také v použitých vrchnostenských instrukcích či žateckých 

svědectvích. Počínaje rokem 1744 se ale slovník příbramské smolné knihy mění, ženy 

začínají být trestány za spáchání „tělesného skutku“. Důvodem užití jiného, resp. nového 
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pojmu mohlo být zodbornění popisu deliktu, např. pod vlivem apelačního soudu. 

V určitém slova smyslu užívání pojmu „tělesný skutek“ namísto „neřádné chování“ apod. 

odporuje tvrzení van Dülmena o tom, že zatímco ještě v 16. století se o sexuálních 

tématech mluvilo relativně svobodně a otevřeně, v 18. století byla tato témata ve 

společenské komunikaci potlačena.284 Jinými slovy, mohlo by to znamenat, že zatímco 

„tělesnost“ ve shodě s civilizačním procesem byla vytlačena z (ústní) komunikace co do 

četnosti, mohl být co do přesnosti u (písemné, resp. právní) komunikace trend opačný. 

Peter Burke zároveň říká, že zjevně jednoduché změny v jazyce ukazují na změny ve 

společenských vztazích.285  Je tak otázkou, zda nově užívaný pojem „tělesný skutek“ 

neodrážel klesající význam cti v tehdejší společnosti. Předchozí termíny jako „zmrhaná“ 

nebo „zmařená“ totiž označovaly jak nelegitimní otěhotnění ženy, tak s tím nedílně 

spojenou ztrátu, popř. snížení její sexuální cti. Další dobový pojem stejného významu, totiž 

„připravení o poctivost“, má v tomto ohledu z dnešního hlediska srozumitelnější vyznění. 

     Smilstvo bylo nedílnou součástí života raně novověké společnosti, přičemž odlišit 

smilstvo od prostituce v raném novověku do důsledku nelze. Použité prameny ukazují, že 

stačily nelegitimní sexuální styky, aby žena byla označena za „kurvu“. Tímto termínem se 

jistě mohla v určitých případech označovat i prostitutka, ale jeho široký význam, který 

ostatně přetrvává i dodnes, zahrnoval i „pouhou“ urážku a zmíněný mimomanželský sex. 286 

Prostituce v tom slova smyslu jak ji chápeme dnes, totiž jako „propůjčování vlastního těla 

k sexuálním úkonům s jinou osobou za úplatu“,287 v raném novověku v tomto úzkém 

vymezení neexistovala; byla součástí smilstva. Široké vnímání prostituce, resp. smilstva 

můžeme najít ještě např. v právnickém slovníku z konce 19. století: „Prostituce … zabírá 

všechny formy nemanželského obcování … Rozumí se tedy prostitucí v širším slova 

smyslu nemanželské poddání se ženy k naznačenému účelu [ukojení pohlavního chtíče], i 

když se tím nezamýšlí a nemá docílit nijakého zisku.“288 Jistěže v raném novověku 

existovaly ženy, které mohly „ukojit pohlavní chtíč profesionálně“, avšak najít podobné 

prameny pro české prostředí je obtížné, ne-li nemožné. Přiznávám, že v počátečním 

nadšení a záhy vyzbrojena kutnohorským regestovým vydáním černé knihy, jsem se 

domnívala, že nejen v knize samotné, ale i v jiných pramenech najdu kýžené záznamy 
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k prostituci. Toto téma mi leželo na mysli, i když jsme se vydala do dalšího archivu 

bohatého na mravnostní delikty, totiž příbramského. První a zároveň poslední návštěvou 

však byla cesta do pražského archivu na Chodovci, kde mě desítky městských knih, jako 

nezkušeného badatele s „rychlokurzem“ paleografie, odradily od úmyslu soustředit se na 

hlavní město Čech. Navštívila jsem i tématické výstavy v policejním muzeu v Praze a 

v Kutné Hoře, které jako první vhled do problematiky v českém prostředí byly zajímavé, 

avšak nenabídly mi použitelný startovací bod co do studia raně novověké prostituce. Při 

studiu dobových normativů, přepisu mravnostních záznamů ze smolných knih a vybraných 

smolných spisů, společně s nahlédnutím do edice žateckých svědectví a za užití sekundární 

literatury, jsem se nakonec rozhodla zaměřit na mravnostní problematiku z širšího hlediska 

s tím, že by centrem pozornosti měla zůstat smilná žena. Smilná žena v raném novověku, 

kterou zachycují prameny městské hrdelní jurisdikce, byla zpravidla služebného postavení, 

případně cizoložná měšťanka. Smilstvo se zaměstnavatelem, pacholkem či řemeslníkem 

často vedlo k nelegitimnímu otěhotnění a společně s tím k odhalení sexuálního deliktu. 

Kromě řady prezentovaných „obranných strategií“ pro zachování cti, mohla žena také 

jednoduše z obce před soudním zásahem utéci. Pokud měla štěstí, mohla se předtím dočkat 

soukromého „odbytí“, „vyšikování“ neboli finančního vypořádání od otce dítěte. Mohla se 

vydat na potulku, přidat se k „vandrovním ženám“ nebo zamířit do jiného města. A tak se 

mohlo stát, že „zmrhaná, vyšikovaná (při)vandrovala.“ 
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