
Čarodějnické procesy na Šumpersku

Účelem této práce je nastínit období druhé poloviny 17. století, kdy se na Šumpersku 

odehrály masové čarodějnické procesy, a upozornit na nové poznatky v této problematice. 

Zvláštní pozornost je věnována i právním aspektům.

Práce je rozvržena do osmi kapitol. První kapitola (rozdělená do tří částí) je 

seznamovací. Vysvětluje, kdo byl považován za čarodějnici, jaké byly schopnosti těchto osob, 

co je černá a bílá magie a rozlišnosti mezi muži a ženami, co se týká procesů s nimi.

Druhá kapitola je seznámením s čarodějnickými procesy. První část zkoumá původ 

procesů a jejich současnou podobu, druhá vysvětluje problematiku masových honů na 

čarodějnice.

Třetí kapitola ve stručnosti porovnává jednotlivé vlivy náboženských, přírodních a 

lidských faktorů na vznik procesů.

Kapitola čtvrtá představuje nejdůležitější spisy sloužící v boji proti čarodějnicím, 

jakými jsou např. bula Innocence VIII. “Summis desiderantes affectibus”, neblaze proslulé 

„Kladivo na čarodějnice“ Jindřicha Kramera nebo „Delriův Disquisitionum magicarum libri 

sex“.

Právní aspekty trestání čarodějnic na německých a českých územích jsou popsány 

v kapitole páté. V několika oddílech jsou zmíněna důležitá ustanovení trestních zákoníků 

týkajících se čarodějnictví. Jsou jimi zákoníky Constitutio Criminalis Ferdinandea, 

Constitutio Criminalis Josephina a Constitutio Criminalis Theresiana.

Šestá kapitola se věnuje problematice počtu obětí čarodějnických procesů. Toto téma 

je jedním z nejkontroverznějších vůbec. Údaj o počtu obětí byl často nadhodnocován a 

zneužíván pro mnohé jiné účely.

Kapitola sedm stručně představuje čarodějnické procesy, které se odehrály na 

současném území České republiky; věnuje se i počtu jejich obětí.

Nejdůležitější a nejrozsáhlejší kapitolou je kapitola osmá. Ta pokrývá jednotlivé 

události čarodějnických procesů, které se v letech 1678-1696 ve Velkých Losinách a 

Šumperku odehrály. Kapitola je rozdělena do devíti částí. První část je úvodní, druhá se 

zaměřuje na pozadí počátku procesů. Následující tři části sledují aktivity inkvizičních 

tribunálů ve Velkých Losinách a Šumperku pod vedením neblaze proslaveného právníka 

Jindřicha Františka Bobliga z Edelstadtu. Šestá část líčí ostudnou rozhodovací činnost 

pražského apelačního soudu. Sedmá část přibližuje statečný odpor několika místních kněží 

proti způsobu vyšetřování a následné potlačení jejich snahy. Osmá část je věnována 



nejznámější oběti šumperských procesů – Kryštofu Aloisi Lautnerovi, děkanovi katolické 

církve. Poslední devátá část vysvětluje důvody, které vedly ke konci procesů s čarodějnicemi 

na zmíněném území.




