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ÚVOD
Předmětem předkládané práce je analýza vydaných edic smolných knih Čech
a Moravy 16. až 18. století z hlediska infanticidy a způsobů jejího trestání, kdy
získané poznatky jsou srovnávány a to nejen mezi sebou v čase a místě, ale také
s dobovými prameny, převážně právní povahy.
První část této práce se snaží poskytnout obecné údaje o zmiňovaném
zločinu. Popisuje co to vůbec infanticida je a proč zabité děti ztrácely možnost spásy
své duše, jak důležitá byla čest v tehdejší společnosti a co následovalo po jejím
pošpinění. Jak se žilo nemanželským dětem a jak to vypadalo, když se žena dostala
před soud za zločin infanticidy. Tyto obecné informace poslouží k lepšímu pochopení
toho, co ženy vedlo k tomuto hrůznému činu. Dále následují údaje o dobovém
vnímání zločinu a trestu, které objasňují, proč se při výslechu používalo tortury,
kterou dnes pokládáme za velice nehumánní a proč popravy, na rozdíl od výslechů,
probíhaly za přítomnosti veřejnosti. Kdy se toto vnímání zločinu a trestu začalo měnit
a přibližovat se představě, kterou má doba dnešní. Závěrem první části je poskytnut
orientační pohled na vývoj městského soudnictví, na procesní právo a zákoníky,
které ovlivňovaly nejen výnosy městských soudů, ale i způsoby trestání a chápání
zločinů, převážně samotné infanticidy.
Druhá část práce obsahuje analýzu případů infanticidy, kdy časové období
vymezuji 16.-18. stoletím, pro něž je v českých archivech k dispozici dostatečná
pramenná základna, kterou tvoří především smolné knihy, jeden z nejdůležitějších
dobových zdrojů vypovídající o každodenním životě jak městských, tak i venkovských
obyvatel. Pro tuto práci jsem zvolila všechny dosud vydané smolné knihy zabývající
se infanticidou, které obsahující úplné znění daného originálu a část neúplných edic,
tzv. regesty, které udávají informace pouze k četnosti zločinu a druhu trestu. Získané
poznatky poté kvantifikuji a porovnávám pomocí komparativní metody a nejen po
časové ose, ale i synchronně. Na případné shody volím komparaci analogických
historických situací. V neposlední řadě porovnávám druhy trestů s prameny
normativní povahy, tedy s jednotlivými městskými zákoníky tehdejší soudní praxe
(Koldínův 1 a Brikcího 2 ) a hrdelními řády vydanými panovníky (například Constituo
Criminalis Theresiana).3
1

JIREČEK, Josef (ed.) Pavel Kristián z Koldína, Práva městská Království Českého a Markrabství Moravského
spolu s krátkou jich summou. 5. vydání, Praha 1876, 511 s.
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V této souvislosti si kladu následující otázky: Kolik případů matkami zabitých
novorozenců je ve zkoumaných pramenech doloženo? Jaké se uvádějí tresty za
infanticidu? Měnily se nějak v čase a místě? Nakolik se lišily či korespondovaly
s prameny normativní povahy? Jsou za prokázanou infanticidu jiné tresty než za
neprokázanou? Jak byli trestáni ti, kteří ženě pomáhali novorozeně zabít či potratit?
Liší se tresty v královských a poddanských městech a městech katolických a
protestantských? Jaká byla motivace žen k infanticidě? Týká se infanticida vdov,
vdaných či svobodných žen? Byly ženy rodinou, okolím či partnerem nuceny, aby se
dítěte zbavily, nebo se rozhodly zcela dobrovolně? Došlo k zabití až po spontánním
porodu nebo již před ním? Jaké metody se používaly? A byly spíše mechanické nebo
chemické? Kdy žena na sobě poznala, že čeká dítě? Jakým způsobem matky
zabíjely děti a kam schovávaly jejich mrtvá těla? Nebo je pouze někam odložily a
nechaly je na pospas přírodě, Bohu či smrti? Nezapomněly děti pokřtít? Stávali se
obětí infanticidy více chlapci či dívky? A co muži, jakou hráli v těchto zločinech roli a
jak je společnost trestala? O muže jakého sociálního statutu se jednalo? Slibovali
ženám sňatek? Vynutili si pohlavní styk násilím, nebo ženy samy svolily? Je vidět na
tomto zločinu změna společenského vnímání a mentality? Změnil se vlivem
osvícenství přístup k infanticidě a jejímu trestání? Pokud ano, jak tedy? Nad tímto
tématem si lze položit mnohem více otázek a zmíněná analýza se snaží odpovědět
na co nejvíce z nich.
Tato práce nemá za úkol popisovat jednotlivé drastické příběhy často
zoufalých matek a jejich dětí, ale poskytnout náhled na každodenní život matek, které
se rozhodly pro hrůzný čin zabití vlastního dítěte a ukázat proměnu mentality tehdejší
společnosti na příkladu přístupu k řešení tohoto zločinu.

Hodnocení pramenů a literatury
Hodnocení pramenů
Prameny, které poskytují nejdůležitější informace o infanticidě a zároveň
podávají poměrně autentický obraz každodenního života městského i venkovského
2

JIREČEK, Josef a Hermenegild (eds.) Matěj Brikcí z Licka. Práva městská: Dle textu z r. 1536 uprav. Josef a
Hermenegild Jireček. Praha 1880, 509 s.
3
Constitutio criminalis Theresiana / oder der Römisch=Kaiserl.zu Hungarn und Böheim ec. ec.
Königl.Apost.Majestät Mariä Theresiä Erzherzogin zu Oesterreich, ec. ec. peinliche Gerichtsordnung. Wien
1769, 282 s. Dostupné ke dni 10.6.2011 na www: http://ia600309.us.archive.org/11/items/ConstitutioCriminalisTheresiana1768/Constitutio_Criminalis_Theresiana-1768-complete.pdf
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obyvatelstva, jsou samozřejmě smolné knihy nebo také knihy černé, krevní, knihy
svědomí či registra tajemství lotrovského. Nejen že nenalezneme jednotný název
pramene, ani informace zmiňované ve smolných knihách nejsou stejného charakteru.
Neznalost paleografie mě přiměla použít pouze vydané edice pramenů. Některé
z nich obsahují jen regesty. To znamená, že daný pramen není detailně opsán a
případy, které v originálu dané smolné knihy lze nalézt, jsou uvedeny velmi stručně.
Zmíněno je jméno provinilce (někdy doplněno o společenskou charakteristiku, místo
narození a bydliště), trestný čin, který jím byl spáchán, dále rozsudek a nakonec
přiložená poznámka, která však nebývá pravidlem. Takovými edicemi jsou: Hrdelní
soudnictví na Černokosteleckém panství v 17. a 18. století ve světle spisů městského
soudu, 4 Hrdelní soudnictví města Benešova v 16.-18. století, 5 Hrdelní soudnictví
městečka Čechtic v 17. a 18. století, 6 Hrdelní soudnictví města Miličína v 15.-18.
století, 7 Hrdelní soudnictví městečka Neveklova v 18. století, 8 Hrdelní soudnictví
městečka Prčice a Sedlce v 16.-18. století,9 Hrdelní soudnictví města Příbramě v 17.
a 18. století,10 Hrdelní soudnictví na Vlašimsku v 16.-18. století,11 Hrdelní soudnictví

4

BISINGER, Zdeněk (ed.), Hrdelní soudnictví na Černokosteleckém panství v 17. a 18. století ve světle spisů
městského soudu. Práce muzea v Kolíně 1984. s. 157-179. Regesty obsahují 9 případů ohledně infanticidy z let
1671 – 1757
5
PROCHÁZKOVÁ, Eva (ed.) Hrdelní soudnictví města Benešova v 16.-18. století. Sborník vlastivědných prací z
Podblanicka 21. Muzeum Podblanicka Benešov 1980. s. 211-254. Regesty obsahují 6 případů ohledně
infanticidy z let 1693 - 1708
6
PÁNEK, Jaroslav (ed.) Hrdelní soudnictví městečka Čechtic v 17. a 18. století. (Příspěvek k poznání pozdně
feudálního hrdelního soudnictví v Čechách..) Středočeský sborník historický 12, 1977. s.129-181. Regesty
obsahují 1 případ ohledně infanticidy z roku 1728-1729
7
PROCHÁZKOVÁ, Eva (ed.) Hrdelní soudnictví města Miličína v 15.-18. století. (Příspěvek k poznání pozdně
feudálního hrdelního soudnictví v Čechách). Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 26, 1985. s. 249-207.
Regesty obsahují 1 případ ohledně infanticidy z roku 1568
8
PÁNEK, Jaroslav (ed.) Hrdelní soudnictví městečka Neveklova v 18. století (Příspěvek k poznání pozdně
feudálního hrdelního soudnictví v Čechách). Středočeský sborník historický 14, 1979. s. 71-109. Regesty
obsahují 3 případy ohledně infanticidy z let 1714-1754
9
PROCHÁZKOVÁ, Eva (ed.) Hrdelní soudnictví městečka Prčice a Sedlce v 16.-18. století. Sborník vlastivědných
prací z Podblanicka 24, 1983. s. 239-258. Regesty obsahují 2 případy ohledně infanticidy z let 1716-1727
10
PÁNEK, Jaroslav (ed.) Hrdelní soudnictví města Příbramě v 17. a 18. století (Příspěvek k poznání pozdně
feudálního hrdelního soudnictví v Čechách). Středočeský sborník historický 13, 1987. s. 87-195. Regesty
obsahují 5 případů ohledně infanticidy z let 1686 - 1747
11
PÁNEK, Jaroslav (ed.) Hrdelní soudnictví na Vlašimsku v 16.-18. století (Příspěvek k poznání pozdně feudálního
hrdelního soudnictví v Čechách). Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 23, 1982. s. 163-197. Regesty
obsahují 3 případy ohledně infanticidy z let 1736-1745
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města Votic v 16.-18.století, 12 Kutnohorský manuál práva útrpného 13 a Ortel podle
práva: výsadní hrdelní právo města Dobrušky pro všechna města a vesnice bývalého
panství opočenského a smiřického v letech 1364-1765. 14 Ač tyto neúplné edice
poskytují výborné informace o četnosti jednotlivých druhů trestných činů a jejich
trestání, neuvádějí již konkrétní výpovědi, z kterých navíc můžeme získat mnohé
další informace. Například v problematice infanticidy z regestů nezjistíme, co daná
žena vypovídala, jak své dítě zabila, kam ho ukryla, s kým dítě počala, jaké abortivní
metody používala a tak podobně.
Existují však i vydané úplné prameny, které přepisují veškerý text tak, jak ho
lze nalézt v daném originálu smolné knihy. Informace, které můžeme v edicích vyčíst
jsou i přesto různorodé. Za nejlepší knihy z hlediska poskytnutí největšího množství
nejrůznějších dat považuji smolnou knihu z města Tábora15 a Bojkovic16. Tyto edice
obsahují i několikastránkové spisy o jednotlivých případech. Velmi podrobně popisují
celý případ a umožňují si utvořit co nejpravděpodobnější obraz minulého. V Krevní
knize městečka Bojkovic můžeme nalézt podrobné přepisy celého průběhu výslechů,
včetně konkrétních otázek, které byly obviněnému kladeny a odpovědi na ně.
Některé otázky se opakovaly, aby obviněného zmátly a vypověděl jinak než
v předchozím případě. Někdy jsou k danému případu připsány i finanční výlohy, které
bylo třeba zaplatit za odsouzení a popravu, exekuci či najmutí kata. Vyskytují se i
informace o samotném katovi.
Další smolné knihy poskytují téměř rovnocenné typy informací a jsou jakýmsi
středem mezi regesty a prameny, které popisují případ do sebemenšího detailu.
Jedná se o (většinou) krátké a výstižné zápisy sumarizovaných výpovědí. Neobsahují
tedy pouze jméno obviněného, jeho zločin a trest, ale zachycují právě i jednotlivé
12

PROCHÁZKOVÁ, Eva (ed.) Hrdelní soudnictví města Votic v 16.-18. století: (Příspěvek k poznání pozdně
feudálního hrdelního soudnictví v Čechách). Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 22, 1981. s. 203-244.
Regesty obsahují 6 případů ohledně infanticidy z let 1692 - 1751
13
BISINGEROVI, Maria a Zdeněk (eds.), Kutnohorský manuál práva útrpného 1521-71: Práce Okresního archivu
Kutná Hora 1987. 128 s. Regesty obsahují 9 případů ohledně infanticidy z let cca. 1526 - 1571
14
MATOUŠ, Václav (ed.) Ortel podle práva: výsadní hrdelní právo města Dobrušky pro všechna města a vesnice
bývalého panství opočenského a smiřického v letech 1364-1765. Dobruška 1997. 167 s. Regesty obsahují 15
případů ohledně infanticidy z let 1588-1759. Kniha doplňuje úplný pramen: LÁNY, Emil Pavel (ed.) Knihy Smolné
založené Léta 1588. Liberec 1947. 169 s.
15
STRAKA, Josef (ed.) Z táborské knihy černé. Tábor 1937. 494 s. Kniha obsahuje 7 případů ohledně infanticidy
z let 1549 – 1609
16
VERBÍK, Antonín (ed.) Krevní kniha městečka Bojkovic: [1630-1721]. Uherské Hradiště 1971. 179 s. Kniha
obsahuje 3 případy ohledně infanticidy v letech 1663 – 1707.
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výpovědi, které však ve většině případů dosahují menšího rozsahu. Typy
informací se liší jak podle jednotlivých edic, tak podle konkrétních kauz. I tak tyto
knihy považuji za velmi informativní. Jedná se o smolné knihy hradu Buchlova, 17
města Velké Bíteše, 18 Solnice, 19 Milevska, 20 Pardubic, 21 Chlumce n. Cidlinou, 22
Dobrušky,23 Smidar,24 Rokycan,25 Divišova,26 Lipníka nad Bečvou27 a Bystrého.28
Jeden z nejlepších a nejznámějších zákoníků vydaných na počátku novověku
je Koldínův zákoník,29 neboli „Práva městská království českého“. Jedna z prvních
kodifikací českého práva pochází z roku 1579. Je psána srozumitelnou češtinou,
které lze dobře porozumět i v dnešní době. Tento zákoník vychází ze zemského a
římského práva a používá velmi zdařilé řazení jednotlivých zákonů, čímž vytváří
přehledný systém.
17

VERBÍK, Antonín (ed.) Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlov. Brno 1976. 308 s.Kniha obsahuje 9
případů ohledně infanticidy z let 1569 - 1638
18
VERBÍK, Antonín, ŠTARHA, Ivan, KNESL Edmund (eds.) Černá kniha města Velké Bíteše Brno 1979. 342 s. Kniha
obsahuje 1 případ infanticidy z roku 1577
VERBÍK, Antonín, ŠTARHA, Ivan (eds.) Smolná kniha velkobítešská: 1556-1636. Brno 1973. 270 s. Kniha obsahuje
5 případů z let 1640 - 1731
19
LÁNY, Emil Pavel (ed.) Smolná jinak černá kniha města Solnice 1569-1721: z rukopis. orig. uloženého v archivu
města Solnice vypsal, il. z Hrdelného trestního řádu císařovny Marie Terezie z r. 1769 a výběrem některých
článků Hrdelního trestního řádu císaře Karla V. z r. 1530 opatřil JUDr Emil Pavel Lány. Liberec 1948. 86 s. Kniha
obsahuje 5 případů ohledně infanticidy z let 1569 – 1599.
20
KYTKA Josef (ed.) Smolná kniha města Milevska. Milevsko 1939. 48 s. Kniha obsahuje 1 případ infanticidy
z roku 1590
21
BIČÍK, Zdeněk (ed.) Knihy smolné: záznamy z Knih Smolných města Pardubic, připr. k vyd. a doslov naps.
Zdeněk Bičík ; předml.: Bohumil Hrabal; Hradec Králové 1969. 176 s. Kniha obsahuje 6 případů ohledně
infanticidy z let cca. 1538 - 1585
22
FRANCEK, Jindřich (ed.) Chlumecké hrdelní příběhy. Praha 1993. 165 s. Kniha obsahuje 3 případy ohledně
infanticidy z let 1637 - 1667
23
LÁNY, Emil Pavel (ed.) Knihy Smolné založené Léta 1588. Liberec 1947. 169 s. Kniha obsahuje 10 případů
ohledně infanticidy z let 1588 – 1636
24
LÁNY, Emil Pavel (ed.) Kniha černá jinak smolná města Smidar 1631-1769: [z rukopis. orig. ulož. v Museu
města Jičína vypsal, il. z Hrdelního trestního řádu cís. Marie Terezie z r. 1769 a přehledem Artykulů Práv
Městských Král. Čes. dle sepsání ... Pavla Kristiána z Koldína ... opatřil Emil Lány]. Liberec 1948. 62 s. Kniha
obsahuje 1 případ infanticidy z roku 1750.
25
POHL, Jan (ed.) Kniha černá nebo smolná kr. svobodného města Rokycan z let 1573-1630. Městské muzeum
Rokycany 1911. 80 s. Kniha obsahuje 2 případy ohledně infanticidy z let 1599 - 1612
26
PÁNEK, Jaroslav (ed.) Smolná kniha městečka Divišova z let 1617-1751. Praha 1977. 292 s. Kniha obsahuje 3
případy ohledně infanticidy z let 1674 – 1751
27
MARADA, Miroslav (ed.) Smolná kniha městečka Lipníka. Sborník státního okresního archivu v Přerově 2,
1994. 74 s. Kniha obsahuje 5 případů ohledně infanticidy z let 1615-1629
28
LÁNY, Emil Pavel (ed.) Knihy Černé jinak Smolné při hrdelním soudu v městě Bystrém od r. 1625. Liberec 1946.
56 s. Kniha obsahuje 1 případ ohledně infanticidy z roku 1629
29
JIREČEK, Josef (ed.) Pavel Kristián z Koldína, Práva městská Království Českého a Markrabství Moravského
spolu s krátkou jich summou. 5. vydání, Praha 1876, 511 s.
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Hodnocení literatury
Hrdelní soudnictví je poměrně lákavým tématem nejen pro vědeckou obec, ale
i poučenou veřejnost. To dokazují jak smolné knihy, které se od počátku 20. století
vydávají v čím dál větším počtu, ale i množství literatury věnující se hrdelnímu
soudnictví. Navíc infanticida, jako čistě ženské téma patřící k ženským dějinám,
zvyšuje poutavost daného tématu. Nutno je však podotknout, že literatury zabývající
se

ženskou

problematikou

a

zvláště

infanticidou

není

mnoho.

Jedna

z nejvýznamnějších autorek píšící o tématu infanticidy je bezesporu Daniela Tinková,
která ve své práci „Předcházet či trestat?: problém infanticidia v osvícenské
společnosti“, zařazené do knihy „Hřích, zločin a šílenství v čase odkouzlování
světa“,30 vykládá aspekty infanticidy a to nejen v osvícenství, ale i v době tradiční
společnosti. Díky její práci se můžeme nejen seznámit s pojmem a charakteristikou
infanticidy, typem žen, které se tohoto zločinu dopouštěly, ale i se zákoníky, podle
kterých se infanticida soudila a trestala. Autorka poukazuje nejen na právní aspekty
týkající se této problematiky, ale především na celou společnost, která se během
času proměňovala a na pohledy a názory, které k infanticidě zaujímala. To vše lze
srovnávat i s ostatními kapitolami v knize, jež vypovídají o zločinu a trestu z pohledu
tehdejších mentalit, o „Beccariánské“ revoluci a mnohém dalším, čímž vytváří
komplexní obraz proměn tehdejší společnosti.
Další kniha, která řeší ženské dějiny a otázky, je „Žena v českých zemích od
středověku do 20. století“ 31 od Mileny Lenderové a kolektivu. Kniha popisuje celý
ženský svět, který byl po většinu historie chápán jako intimní, od dětství, možného
vzdělávání, partnerství, manželství až po rodinu, veřejný život a majetek. Pro tuto
práci jsem nejvíce využila kapitoly týkající se sňatku, nemanželských děti a matek,
infanticidy a potratu. Každá kapitola podává nejen charakteristiku daného tématu, ale
i vývoj problematiky a jejího chápání od středověku až po 20. století. Nutno
podotknout, že kapitola o infanticidě často odkazuje právě na Danielu Tinkovou a její
práci, kterou zmiňuji výše. Už proto ji osobně pokládám v problematice infanticidy za
nejvíce informativní.

30
31

TINKOVÁ, Daniela, Hřích, zločin a šílenství v čase odkouzlování světa. Praha 2004
LENDEROVÁ, Milena, et al., Žena v českých zemích od středověku do 20. století, Praha 2009
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Zajímavým informačním zdrojem o infanticidě je článek v časopise Dějiny a
současnost od Jaroslava Dibelky, 32 který popisuje celou problematiku na jednom
konkrétním případě, k němuž připojuje mnoho cenných údajů o tom, jak ženy
v dobách dávných vnímaly průběh těhotenství, jaké znaly abortivní metody a jak se
přistupovalo k ohledání mrtvého novorozence.
Nesmím zapomenout ani na knihu „Bezectní lidé“33 od Richarda van Dülmena,
která popisuje téma cti a poctivosti, která s infanticidou nepochybně souvisela a
pomáhá lépe pochopit důvody vedoucí k zabíjení novorozeňat vlastními matkami.

V české historiografii se hrdelnímu soudnictví intenzivně věnuje Jindřich
Francek. Jeho knihy „Zločin a trest v českých dějinách“34 a „Zločin a sex v českých
dějinách“ 35 jsou velmi poutavě a čtivě napsané, hovoří jak o vývoji hrdelního
soudnictví, tak uvádí i jednotlivé rysy kriminality, typologii nejrůznějších zločinů a
trestů, které můžeme nalézt při pročítání smolných knih. Jednotlivé druhy trestných
činů doplňuje o konkrétní případy.
Velmi zajímavá kniha „Divadlo hrůzy“ 36 pochází od německého historika
Richarda Dülmena a popisuje soudní praxi a samotný výkon trestu od počátku
středověku až do vzniku občanské společnosti. Autor ukazuje jakýsi rituál či divadlo,
kterým se výkon trestu stával, a zdůrazňuje jak společenskou, tak tělesnou stránku
trestu.
Pro první orientaci lze rovněž použít starší, marxisticky orientovanou práci
Jiřího Klaboucha37, která se zabývá dějinami soudnictví v českých zemích. Popisuje
nejen vývoj soudních zřízení, organizaci jurisdikce a procesního řízení, ale také nás
poměrně detailně zavede do prostředí soudů starých dob.

32

DIBELKA, Jaroslav, Tajemství rodiny Hlučných : Obranné strategie žen obviněných z infanticidia. In: Dějiny a
současnost 29, 2007, s.37-39
33
DÜLMEN, Richard van, Bezectní lidé: o katech, děvkách a mlynářích: nepočestnost a sociální izolace v raném
novověku. Praha 2003.
34
FRANCEK, Jindřich, Zločin a trest v českých dějinách. Praha 1999
35
FRANCEK, Jindřich, Zločin a sex v českých dějinách: manželské spory a sexuální kriminalita v raném novověku.
Praha 2000
36
DÜLMEN, Richard van, Divadlo hrůzy: Soudní praxe a trestní rituály v raném novověku. Praha 2001.
37
KLABOUCH, Jiří, Staré české soudnictví: (jak se dříve soudívalo). Praha 1967
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Použité historické metody
V této práci používám několik historických metod. Zásadní význam pro
zpracování tohoto tématu má kvantitativní metoda, která slouží ke kvantifikaci dat
různé povahy: pomáhá vyjádřit, kolik žen se dopustilo zločinu infanticidy, kolikrát byl
udělen trest smrti, kolikrát ve výpovědích hrají roli muži, kolikrát se ve smolných
knihách objevuje určitý druh zabití novorozenců a podobné kvantifikovatelné údaje.
Na těchto číslech se poté snažím vytvořit jakýsi obraz dané historické skutečnosti.
Další metodou je metoda komparativní. Tu jsem použila například u otázky
trestů za infanticidu. Nejprve jsem si musela stanovit tzv. objekt komparace, tedy
zkoumání vývoje trestu. Poté jsem si určila, zda mi půjde o nalezení shod a rozdílů,
tedy zda se měnil druh trestu v čase a místě, kde převládal stejný druh trestu, kde
došlo ke krajovým zvláštnostem a podobně. Nakonec jsem si zvolila časové období
pro komparaci. Srovnávat můžeme jak diachronně, tak synchronně. Zkoumala jsem
tedy vývoj trestu jak podél časové osy, to znamená, že jsem si zvolila jedno místo
(například Dobruška), které uchovalo záznamy o trestech v rozmezí alespoň několika
desítek let (nejlépe sta let) a porovnávala jsem, jak se, například mezi léty 1588 až
1759, měnil trest za zahubení neřádně nabytého plodu. Dále jsem použila
synchronní komparaci, kdy jsem naopak srovnávala tresty z více míst, tedy jak se od
sebe liší tresty například v letech 1550-1600 v Dobrušce, Kutné Hoře, Táboře a
Pardubicích. Zda nacházím stejné druhy trestů, či naopak toto srovnání vede
k odhalení rozdílů. Komparaci analogických historických situací používám jen tehdy,
pokud jsem objevila jisté shody, srovnala jsem je mezi sebou a pokusila jsem se
zjistit, proč k nim došlo.38
V neposlední řadě používám metodu indukce „tedy metodu empirického studia
jevů, která postupně přechází od jednotlivých faktů k obecnějším údajům
společenské skutečnosti“,39 která je úzce spojena s metodou dedukce. Pokud drtivá
většina žen ve smolných knihách uvádí, že jejich milenec byl čeledín, pacholek či
hospodář u kterého žena sloužila, mohu z těchto dat vyvodit, že infanticida se týkala
hlavně dětí, které vzešly z nerozvážného mileneckého vzplanutí dvou mladých lidí, či
ze vztahu nějaké autority a dívky.

38

Komparativní metoda zpracovaná podle knihy: HROCH, Miroslav, et al. Úvod do studia dějepisu. Praha 1985,
s.234-238
39
Tamtéž, s. 201
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Avšak při analýze smolných Stále se snažím při analýze vybraných smolných
knih mít na paměti různá úskalí, která mohou za použití těchto metod nastat.

Úskalí analýzy smolných knih
Pro tuto práci jsem zvolila smolné knihy města Benešova, Bojkovic, Buchlovic,
Bystrého, Čechtic, Divišova, Dobrušky, Chlumce nad Cidlinou, Kostelce nad Černými
lesy, Kutné Hory, Lipníka nad Bečnou, Loun, Milevska, Miličína, Neveklova,
Pardubic, Prčic, Příbrami, Rokycan, Smidar, Solnice, Tábora, Velké Bíteše, Vlašimi a
Votic. Tento výběr je podmíněn současným stavem vydaných pramenných edic. Do
výběru jsem nezahrnula všechny vydané regesty smolných knih. Z tabulky, kterou
zveřejnila Dana Kelnerová ve své práci „Sexuální delikvence ve světle smolných
spisů“,40 jsem se dozvěděla, že ve vydaných smolných pramenech lze celkem nalézt
asi 247 případů týkající se infanticidy, tzn. i případy obvinění za napomáhání
infanticidě či jiné zločiny týkající se zabíjení neřádně nabytého plodu. V knihách,
které byly vybrány do této práce, se vyskytuje téměř 130 případů. Ty osobně považuji
za dostatečně reprezentativní vzorek pro vyhodnocení vývoje trestů.
Domnívám se, že smolné knihy, které víceméně doslovně přepisují texty tak,
jak je lze nalézt v originálním spisu a poskytují tak nejvíce druhů informací
k problému infanticidy, jsem vybrala všechny. Ostatní opomíjené smolné knihy jsou
pouhé regesty uvedené v nejrůznějších sbornících. Tyto zápisy nám víceméně
poskytují údaje o pachatelce a jejím trestu za infanticidu. V rámci zjišťování dalších
detailů (např. abortivní techniky, podrobnosti usmrcení dítěte a motivy vedoucí
k infanticidě) jsou spíše neužitečné.
Vybrané smolné knihy pocházejí z devíti současných krajů České republiky.
Nejvíce jich pochází ze Středočeského kraje (deset pramenů). Královéhradecký kraj
je reprezentován čtyřmi prameny. O něco méně je z Jihočeského, Zlínského a
Pardubického kraje (po dvou pramenech). Nejméně pochází z Plzeňského,
Ústeckého, Olomouckého kraje a Vysočiny (po jednom prameni). V této práci
opomíjené knihy pocházejí ze stejných krajů, což je dáno nepochybně i tím, že
badatelé, kteří vydávají smolné knihy či regesty, se zaměřují spíše na jednu oblast.
Zda se spisy hrdelního soudu v pohraničních oblastech nezachovaly, či pouze chybí
40

KELNEROVÁ, Dana, Sexuální delikvence ve světle smolných spisů. Příspěvek k dějinám sexuality v 16.-18.
století, In: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice. Série C. Sv. 5, 1999. S. 159-188. Dostupné ke dni
10.6.2011 na www http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/32494/1/CL13.pdf
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badatel, který by se výzkumem v těchto oblastech zabýval, je mi nezodpovězenou
otázkou.
První problém při analýze vychází ze samotné podstaty pramene. Jak jsem již
uvedla, zápisy ve smolných či černých knihách nebyly nijak jednotné a tedy v nich
nenajdeme stejné druhy informací. Toto je největší problém, který nastává při použití
komparativní metody, kdy musíme srovnávat pouze údaje stejného informačního
charakteru. Regesty obsahují pouze nejzákladnější informace – rok, jméno zločince,
druh zločinu, trest (případně poznámku). Ovšem i doslovné přepisy smolných knih,
úplné prameny, neposkytují stejné druhy údajů. Existují například záznamy, které
obsahují jméno ženy, rok spáchání infanticida, jak matka dítě zabila, kam ho pohodila
a trest, který byl nad ženou vykonán. Leckdy se však nedozvíme ani druh trestu.
Jindy je v knihách zaznamenána spousta dalších informací: kolik bylo obviněné let,
zda narozené dítě bylo chlapec či děvče a s kým ho počala, zda někdo ženu
k infanticidě nabádal, jaké důvody vedly ke spáchání tohoto zločinu, jestli bylo dítě
před smrtí pokřtěno a podobně. Tedy některé přepisy svědeckých výpovědí nám
pomohou představit si celý zločin do sebemenšího detailu. Jak jsem již uvedla výše,
druhy informací, které lze v pramenech vyčíst, se však liší kniha od knihy, případ od
případu. Například smolná kniha města Tábora zaznamenává případ infanticidy
v druhé polovině 16. století velmi podrobně, naopak Dobruška ve stejném časovém
období zápis pouze sumarizuje. Zda u výslechu dobrušského soudu padly stejné
druhy otázek jako v táborských případech, můžeme jen domýšlet. Lze však říci, že
delší záznamy se uchovaly od 17. století, kdy soud nezajímá jen odpověď na otázku,
zda žena opravdu dítě zabila, ale začíná zjišťovat i podrobnosti a motivy případu.
Dalším problémem je samozřejmě to, že smolné knihy v žádném případě
nemohou poskytnout kompletní seznam všech žen, které se jakýmkoli způsobem
zbavily svého dítěte a to jak po porodu, tak před ním. Dobře schované tělíčko
mrtvého novorozeněte se nemuselo nalézt, čímž se případ nedostal ani do smolných
knih, natož abychom ho mohli zahrnout do našeho celistvého obrazu.
To samé lze říci i o výpovědích žen, které se dopustily infanticidy. V zápisech
můžeme postupně sledovat, že v prvním výslechu žena vypovídá něco naprosto
jiného než ve výslechu následujícím. Což je pochopitelně nejen dáno tím, že se žena
ke svému hrůznému činu, za který ji hrozil trest smrti, nechtěla nejprve přiznat, ale je
nutno vzít v úvahu i fakt, že za použití kruté tortury mohlo dojít k vynucení lživého
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přiznání, jen aby už žena déle netrpěla na hrůzných mučidlech. Otázkou tedy je,
nakolik jsou závěrečné výpovědi pravdivé a nakolik ne.
Také je nutno připomenout, že informace, které se ve výpovědích nezmiňují,
například že žena užívala nějaký druh koření, které následně mělo přivodit potrat,
neznamená, že žena toto koření neužívala.
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Kapitola 1: PROBLÉM INFANTICIDY
Pojem „Infanticida“
Infanticidum neboli česky „zahubení neřádně nabytého plodu“ či „dítkovražda“,
patří mezi delikty proti životu a zdraví; a zároveň, což je nutno podotknout vzhledem
ke křesťanské společnosti zkoumané doby, smrtelný hřích proti pátému přikázání
Desatera – Nezabiješ. Velmi těsně s ním souvisí i hřích z porušení šestého přikázání
– Nesesmilníš či nezcizoložíš. Pojem infanticidum tedy označuje případ, kdy je zabito
nemanželské novorozeně vlastní matkou, a to buď těsně po narození, kdy se dítě
narodí živé a matka mu nějakým způsobem smrt přivodí (ať už vlastní rukou či
odložením), nebo z důvodu potratu, o který se budoucí matka pokouší. Ovšem potrat
se až do 19. století nepovažoval za něco samovolného, co se leckdy z nějakého
důvodu stane a žena to často ani nemůže ovlivnit.
Právě termín „nemanželské“ je v této definici určující. Určitá forma regulace
reprodukce a porodnosti je stará jako lidstvo samo, a lze tedy předpokládat, že
„vraždění neviňátek“ bylo tradičním společnostem známé a do určité míry tolerované.
Ještě ve 14. století se rozhodovalo, zda usmrcení novorozeněte vlastní matkou bude
stíháno či nikoli. 41 Kolik dítek mohlo zemřít za tichého souhlasu všech členů
domácnosti, zvláště legitimních partnerů, lze jen stěží odhadovat.

Otázka křtu a nekřtěňátek
Dalším problémem infanticidy bylo to, že dítě zemřelo, aniž by bylo
pokřtěno. „Duše nevinného nekřtěňátka je odsouzená k věčnému bloudění jako duše
sebevrahova, odchází do limbu, zbavena naděje na spásu, vystavena temným silám
Ďábla.“ 42 Ovšem existují i záznamy, kde matky vypovídají, že dítě před usmrcením
stihly dát pokřtít. Křtít totiž mohly i porodní báby, pokud bylo zřejmé, že se dítě
nedožije ani několika hodin. Lidé, kteří umírají s nějakým smrtelným hříchem, či
dědičným hříchem (což je právě případ nekřtěňátek), sestupují do „pekla, kde jsou
trýzněni různými útrapami“.43 Podle lidových vyprávění se právě takovéto zbloudilé
duše malých dětí objevovaly jako malí ptáčci, ohýnky - tzv. „ohnivá děťátka“ či

41

TINKOVÁ, Daniela. Hřích, zločin a šílenství v čase odkouzlování světa. Praha 2004. s. 313
Tamtéž, s. 315
43
OHLER, Norbert. Umírání a smrt ve středověku. Jinočany 2001. s. 193
42
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světýlka – tzv. „bludičky“.44 Právě křest děti zbavoval dědičného hříchu a zabraňoval
bloudění duše po jejich smrti. Křest je v křesťanské společnosti, kterou nepochybně
ve středověku a novověku byly i české země, pro křesťankou víru a učení naprosto
zásadní a podle tridentského koncilu je pokládán za první svátost.45 "Kdo uvěří a dá
se pokřtít, bude spasen..." (Mk 16,16) Křtem se člověku otevírá brána do nebe a
stává se Božím dítětem, čímž má podíl na Božím království. Právě dosažení
království nebeského je cíl, kam by lidská bytost měla směřovat.

Ctnost ženy a infanticida
Ženy se nejčastěji zbavovaly novorozenců právě z obavy hanby a sociálního
zavržení. Tedy s problémem infanticidy souvisí nepochybně i pojem cti. Pokud žena
smilnila, či dokonce otěhotněla a stala se svobodou matkou, byla nenávratně
narušena její ctnost. Ta byla v raném novověku spolu s „dobrou pověstí“ a trestní
bezúhonností tím nejcennějším, co člověk mohl vlastnit. Dávala mu předpoklady
k tomu, aby měl dobré vztahy ze sousedy, získal úřad v městské či vesnické
společnosti, nalezl a vykonával dobrou práci a také mu umožňovala výhodnou
sňatkovou politiku. Musíme si uvědomit, že v dané době se jen málo komu podařilo
uzavřít sňatek z lásky. Sňatek se uzavíral spíše s ohledy na majetkové či sociální
aspekty. Dále čest „zakládala sociální status každého jednotlivce a to jak v rámci
jeho skupiny, tak v rámci obce. Čest byla sice závislá na ekonomické potenci a
společenském postavení, měla ovšem zároveň svébytnou hodnotu sahající za
sociální a ekonomický rámec a jako takovou ji musel akceptovat každý, kdo chtěl
vést spořádaný život“. 46 Cti, či poctivosti, si člověk hleděl a jakmile mohlo dojít
k jejímu pošpinění, mohl se odhodlat i ke krajnímu řešení. V našem případě žena
vztáhla ruku na své čerstvě narozené dítě.
V době raného novověku se poctivý člověk chápal zcela jinak než v dnešní
době. Dnes bychom poctivým nazvali takového člověka, který své chování řídí
vlastním svědomím, vnitřními hodnotami a subjektivními pocity a nehledí na uznání
ostatních lidí. Dřívější význam ctnost „neznamenala (pouze) být přesvědčen o své cti
a chovat se v souladu s vyžadovaným mravním kánonem, nýbrž (také a především)
44

NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha 2004, s. 296-297
V katolické církvi se uděluje celkem sedm svátostí: křest, svátost biřmování, eucharistie, svátost smíření
(neboli zpověď), , svátost manželství, svátost nemocných a kněžské svěcení.
46
DÜLMEN, Richard van. Bezectní lidé : o katech, děvkách a mlynářích : nepočestnost a sociální izolace v raném
novověku. Praha 2003. s. 7
45
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dosáhnout uznání vlastní cti ze strany […] veřejnosti“. 47 Pokud se tedy člověk
nechoval tak, jak se hodilo k jeho společenskému postavení a společnost ho
„odsoudila“, ztrácel čest - poctivost. V důsledku toho nastupovala na řadu hanba a
posměch.
„Ctnost tedy nebyla nijak vrozeným statkem, tvořila se na základě norem a
sociální vrstvy a bylo ji neustále střežit.“

48

Takový úkol čekal všechny, od

venkovského poddanského obyvatelstva až po samotného panovníka. Zločin
nactiutrhačství byl velmi častým případem před soudem. Zde se lidé, jejichž čest byla
pošpiněna, domáhali očištění své poctivosti. Kdyby tak neudělali, či bylo by
pošpinění potvrzeno, došlo by jistě k tomu, že by se dostali mimo svou sociální
skupinu a v krajním případě by se ocitli mezi lidmi na okraji společnosti, tzv.
bezectnými. Jejich společenská vyloučenost a zatracenost okolím byla často fatální.
Narušit čest druhého člověka šlo různými způsoby: gesty, posunky, slovy.
Počestnost žen, která souvisí i s tématem této práce, se odvíjela právě od mravnosti
a pohlavní počestnosti. Tedy pokud žena smilnila, cizoložila či se dokonce stala
svobodnou matkou, stávala se z ní „děvka“. Taková oslovení často nacházíme i ve
výpovědích pocházejících od hrdelního soudu. Například v táborské smolné knize
nacházíme případ infanticidy, kdy žena říká o svobodné těhotné ženě před porodem:
„Třebas ji čer[t] vzal, tu kurvu!“49 Tedy kromě obav ohledně neuživení narozeného
nemanželského dítěte, šlo jistě i o strach ze sociálního tlaku, který pocházel právě ze
ztráty počestnosti, která byla v raném novověku nepostradatelná.

Nemanželské děti
Nemanželských dětí bylo více v severozápadních oblastech Evropy (kam
náležely i české země), kde převládal vyšší sňatkový věk, který sebou přinášel i
mnohem více předmanželských sexuálních vztahů. V těchto místech nebylo zcela
běžné, aby nastávající rodiče zakládali svou vlastní domácnost při domácnosti svých
rodičů, ale naopak odcházeli do služby či řemesla, kde postupem času nashromáždili
určité jmění, které jim umožnilo plně se osamostatnit. Teprve pak nastala doba, kdy
tito již zabezpečení lidé vstupovali do sňatku. Pokud žena otěhotněla, aniž by byla
vdaná, ocitla se ve velmi nepříjemné situaci. V nejzazším případě se odhodlala pro
47

Jiří Kubeš, Dějiny každodennosti II. (1500 – 1750) Díl 1, Pardubice 2007-2010, s. 111
Tamtéž, str. 111
49
STRAKA, Josef (ed.) Z táborské knihy černé. Tábor 1937. 494 s.
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infanticidu, ale teoreticky mohlo dojít k (životní a zároveň sociální) záchraně její i
jejího dítěte. Pokud partner byl dostatečně materiálně zabezpečen, aby byl schopen
založit vlastní rodinu, mohl požádat svou milenku o ruku. V raném novověku byl
sňatek spíše záležitostí světskou než církevní. Až do 17. století byl naprosto stěžejní
slib, který se často stvrzoval za přítomnosti členů obou rodin. Soužití takto
zaslíbeného páru bylo naprosto společensky tolerováno a soudilo se, že děti, které
se narodily nejméně sedm měsíců od uzavření slibu, byly naprosto legitimní.
Občanský zákoník50 z roku 1811 toto dokonce stvrzoval.51 Až od 17. století si církev
vyhrazuje právo na legitimizování sňatků, tedy před udělenou manželskou svátostí
nebylo již možné mít sexuální vztah. Pokud muž nebyl příliš chudý, nebyl již ženatý a
nevyhýbal se odpovědnosti za své otcovství, mohl ženu zachránit. Kolik takto před
infanticidou zachráněných dětí bylo, lze jen stěží odhadovat.
Pokud se matka rozhodla dítě nezabíjet a stát se svobodnou matkou, neměla
to vůbec jednoduché. O sociálním tlaku jsem se již zmiňovala. Samozřejmě ani
budoucí společenské „postavení“ nemanželských dětí, neboli „outěžků“, nebylo
jednoduché. Oficiálně nepatřily do otcovy rodiny, nesměly po něm dědit, nabývat
nemovitostí ani se vyučit řemeslům, provozovat živnost a podobně. Celý život se
potýkaly se svým stigmatem a doplácely na hřích svých rodičů. Ovšem už i při tak
vysoké kojenecké úmrtnosti, jakou nacházíme pro období téměř celého novověku, se
dožila prvních narozenin asi jen polovina nedostatečně zaopatřených nemanželských
dětí.52 Matka musela začít co nejdříve pracovat, aby své dítě uživila. Původně nárok
vůči otci na výživu dítěte neexistoval.53 Žena tedy musela najít někoho, kdo se po
čas jejího zaměstnání o dítě postaral. Vlastní rodina často svobodnou matku za
pošpinění dobrého jména zavrhla a ta se domů navrátit nemohla. Najít „chůvu“ bylo
opravdu obtížné. Pokud se však na ženu usmálo štěstí, nebylo vyloučené, aby se
později vdala (a to nejen za otce svého nemanželského dítěte). Její nemanželské
dítě bylo nakonec důkazem ženiny plodnosti a na druhou stranu vítanou pracovní
silou v rodině budoucího manžela. Ovšem stejné společenské a právní postavení,
jako měly ostatní legitimní děti ze vzniklého manželství, nejspíš nehledejme.

50

Vydaný pramen: Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der
Oesterreichischen Monarchie, [hrsg. Zeiller Fridr. Alois], Vídeň 1811 či Obecný občanský zákonník rakouský,
Vídeň 1872
51
LENDEROVÁ, Milena, et al. Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha 2009. s.569
52
Tamtéž, s. 572
53
KLABOUCH, Jiří. Manželství a rodina v minulosti. Praha 1962. s. 74
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Matka vražedkyně před soudem
Ačkoli až do poloviny 18. století byli muži i ženy pro smilstvo souzeni stejně,54
na infanticidu byla žena téměř vždy sama. Psychický tlak, který byl na ní vyvíjený ze
strany rodiny či partnera, aby se dítka zbavila, nebyl při soudu matky brán jako
polehčující okolnost. Za usmrcení dítěte se nijak nepřikládala vina muži a bez svědků
se jen těžko dokazovala. Při soudním procesu bylo hlavní doznání. Pokud žena
nedoznala, že spáchala „dítkovraždu“, nemohla již být za infanticidu souzena a byla
pouze potrestána za prokázané smilstvo. Podle litery zákona, byl trest za infanticidu
stanoven na zahrabání a probití kůlem zaživa. Tato forma trestu se však během času
měnila.55 Ovšem výměr trestu nebyl pro každou ženu stejný. Důležitými faktory byl
věk; sociální postavení; forma vztahu, z něhož vzešlo zahubené dítě a forma
spáchaného zločinu.56 Dále fakt, že dítě bylo zplozeno v domě ženy, mohl vzbudit
dojem, že žena byla svedená, pasivně jednající oběť, nad čímž společnost přivírala
oči. 57 Tak zvláště provdaná žena nebo vdova, starší 30ti let, která počala při
cizoložství a která své dítě vědomě zabila, navíc za použití obzvláště krutého
způsobu, dostala ten nejvyšší možný trest – trest smrti.

54

TINKOVÁ, Daniela. Hřích, zločin a šílenství v čase odkouzlování světa. Praha 2004. s. 318
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Kapitola 2: POJETÍ ZLOČINU A TRESTU Z HLEDISKA DOBOVÉ
MENTALITY
Ve středověku a téměř po celý novověk se pojetí zločinu a trestu podstatně
lišilo od toho dnešního. Z hlediska současného vnímání této problematiky se nám
tyto dřívější trestní procesy a samotné výkony trestů jeví jako neopodstatněně kruté,
nehumánní a nepochopitelné. Pokud se budeme snažit na celou věc pohlédnout
z pozice dobové mentality, můžeme pochopit důvody, které vedly k takovému
jednání. Jelikož tato práce pojednává o infanticidě a hrdelním soudnictví, je nutné,
aby byl našemu vnímání přiblížen tehdejší pojem zločinu a trestu.
Zločin
V předosvícenské křesťanské kultuře se zločinec víceméně rovnal hříšníkovi.
Boj proti zločinu se stal bojem proti hříchu, který narušoval Bohem stanovený řád,
negoval Boží moc a povinnost vůči Bohu. Důkazem mohou být texty městské, ale i
vrchnostenské jurisdikce, které běžně zaměňují slovo „hřích“ a „zločin“ a ve svých
rozsudcích často místo na zákony, odkazují na desatero. Například ve smolné knize
Velké Bíteše se pro rok 1672 píše: „…Jan předně nad Pánem Bohem se zapomenul,
přikázání jeho pak svaté Nezabiješ, šesté Nesesmilníš přestoupil…“ 58 Tehdejší
společnost tedy pojem zločinu, tak jako ho vnímáme dnes, neznala, ale v povědomí
byly představy o tom, které (zlo)činy trest zasluhují. I tak se o nich hovořilo jako o
„hanebných a zlých“ skutcích.

59

V raném novověku není zločin pouze věcí

soukromou, kdy dochází k „vypořádání“ mezi viníkem a obětí, ale věcí veřejnou.
Zločin tedy znečišťuje celou společnost, která se tak má bát Božího hněvu a msty.60
Sám Bůh mohl přímo do soudní praxe zasahovat (tato představa byla hojně
rozšířena i mezi soudci), ale jeho vůli hlídala a naplňovala sama vrchnost. Zde
nastupuje na řadu trest, který slouží jako jakési očištění společnosti od hříchu.
Potřeba odlišení hříchu a zločinu vzniká až v 18. století.

58

VERBÍK, Antonín, ŠTARHA, Ivan, KNESL Edmund (eds.) Černá kniha města Velké Bíteše. Brno 1979. 342 s
Případ Jana, s. v. ovčáckého pacholka z r. 1672, s. 25(a)
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DÜLMEN, Richard van. Divadlo hrůzy : Soudní praxe a trestní rituály v raném novověku. Praha 2001. s. 9
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TINKOVÁ, Daniela. Hřích, zločin a šílenství v čase odkouzlování světa. Praha 2004. s. 110
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Trest
Ve starém režimu měl trest dva nepostradatelné rysy: veřejný charakter a
fyzické násilí. Trest se na rozdíl od dnešní doby neměl snažit převychovat pachatele,
či udělit pachateli trest spojený s činností společensky prospěšnou. Jeho cílem mělo
být pokání, odstrašení a hlavně msta. Podle hesla „oko za oko, zub za zub“ se často
volila i forma trestu. Tak například ten, kdo kradl, přišel o ruku, žhář byl za své činy
upálen na hranici. Trest měl být minimálně tak úměrný jako čin, který pachatel
způsobil. Často docházelo i ke kombinaci několika druhů trestů.
Jak jsem již zmínila, hřích a zločin se příliš nerozlišoval, a proto muselo být s
trestem spojeno i pokání. Hříšník a zároveň zločinec se musel před výkonem trestu
vyzpovídat a na veřejnosti učinit pokání – „cesta na popraviště se tak stává jakýmsi
procesím s pevně danými rituálními pravidly, kdy se kající odsouzenec obrací
k Bohu, panovníkovi a justici se žádostí o odpuštění a prosí kolemjdoucí zástup, aby
se modlil za spásu jeho duše.“61 Tím byl zajištěn i výchovný charakter pro přihlížející,
kteří se ani na samotnou popravu nerozešli do svých domovů. Měli přihlížet kruté
ceremonii a tím být varováni a zastrašeni od páchání podobných zločinů, jako
spáchal odsouzenec. Právě již zmíněný veřejný charakter byl pro výkon trestu
nepostradatelný

Druhy trestů
Právě některá z forem trestu smrti (utopení,

62

zahrabání za živa, oběšení,

upálení, stětí, vpletení do kola atd.) se objevovala od dob středověku až do 18. Za
zločiny proti životu a zdraví nejčastěji. Ovšem i trestní řízení a samotné tresty se
měnily. Do konce 14. století přetrvaly tzv. Boží ordály63, pocházející z pohanského
prostředí, kdy o vině či nevině obviněného rozhodoval jakýsi iracionální důkaz.
Jedním druhem ordálu byl např. ordál vodou, kdy byl svázaný obviněný vhozen do
vody. Pokud se potopil a voda ho přijala, byl prohlášen za nevinného. Naopak pokud
zůstal na hladině, byl vinný. Tyto soudy byly později kritizovány, protože díky různým
trikům byl prohlášen za nevinného i ten, u něhož bylo zřejmé, že daný trestný čin
spáchal.

61

Tamtéž, s. 44
Důležitá je i symbolika trestu, kdy bylo díky vodě utopení vnímáno jako očištění. Právě tresty vykonávané
nějakým přírodním živlem měly nejvíce očistný účinek.
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Při udělení trestu smrti nešlo ani tak o vymýcení pachatele, ale zločinu, který
v pachateli (a jeho společnících) „sídlil“. Proto nemělo po pachateli zůstat vůbec nic,
ani vzpomínka, ani hrob.
Kromě trestu smrti se objevují i tresty mrzačící – ty způsobovaly delikventovi
nějakou tělesnou újmu (např. useknutí ruky, ucha, oslepení). Také vypalování cejchu
patřilo do této kategorie. Dalším druhem trestů byly ty, co postihovaly čest
odsouzeného, tzv. tresty zneucťující (například vystavení na pranýř v době trhů,
veřejné odprošování, vymrskání a podobně) a přinášely člověku hanbu. O důležitosti
a nepostradatelnosti cti jsem se v této práci již zmiňovala. Už jen to, že se člověk
dostal do kontaktu s katem a mučicími nástroji přineslo dotyčnému nesmazatelné
stigma a to i přesto, že byl prohlášen za nevinného. Čtvrtým druhem trestu byly tresty
církevní, které měly sloužit k usmíření s Bohem a církevní obcí. Jedním z takových
trestů bylo, že delikvent musel při bohoslužbě sedět na zvláštní stoličce před zraky
všech farníků a s pokáním poslouchat kázání o hanebnosti „trestných“ činů. Takové
tresty nacházíme jen u méně vážných zločinů. Dalším druhem jsou tresty majetkové,
kdy docházelo k pokutám či konfiskacím. Od 17. století se objevují nucené práce a
od poloviny 18. století i žalář. Právě veřejné práce (opravy mostů a hradeb, čistění
hradebního příkopu, úklid, posluha nemocným) byly pokládány za velmi vhodný trest.
Nejen že jimi byla pošpiněna čest zločince, ale také se využívala jeho práce k blahu
panství či obce. Tak se tedy odbyly dvě věci naráz.
Trestné činy mohly být samozřejmě splaceny penězi, čímž byl viník vykoupen.
Ale tyto případy byly spíše vzácné, stejně jako tresty odnětí svobody. Pojem osobní
svobody před 18. Stoletím, kdy pozvolna vznikají vězeňské instituce, nehledejme.

Aspekt fyzického násilí a procesní řízení
Druhým rysem trestu je nepochybně fyzické násilí, které doprovázelo trestní
procesní řízení, a to především s poddanými. Trestní právo neměřilo všechny
stejným metrem. Šlechta, která patřila pod jiné soudní instituce než poddaní, se
dostávala před hrdelní soud jen ve velmi výjimečných případech. (Například šibenice
byla pro šlechtice „nedůstojná“, vhodnou formou trestu smrti bylo stětí.) 64 Svoje
„hříchy“ mohla šlechta směle vykoupit nemalými finančními prostředky, kterými
disponovala.

64
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Procesní řízení, vyhlášení rozsudku a výkon trestu byly zpočátku jednotné, ale
od 16. století se procesní řízení oddělilo a bylo vykonáváno bez přítomnosti
veřejnosti. Vrchnost se totiž obávala, aby dav nepojal k odsouzenému sympatie a
nevzbouřil se. Poprava tedy byla pojímána jako demonstrace vrchnostenské moci a
nepřipouštěla tak žádný vliv na výsledek trestu od veřejnosti, která naopak začínala
chápat popravy jako určitý druh lidové slavnosti. Proto byl později veřejný akt
popravy z důvodu neúčinnosti odstrašení zrušen. Velmi podrobně mluví o tzv. divadle
hrůzy Richard van Dülmen ve stejnojmenné knize.65
Neveřejné procesní řízení mělo za úkol rekonstruovat trestný čin (motiv nebyl
zjišťován) a získat od delikventa přiznání ke všem trestným činům, popřípadě udání
spoluviníků. Pachatelé se proto dostávali před soud poté, co je udali sousedé či jiní
lidé. Vrchnost takové udavačství podporovala a často i odměňovala. Také nebylo
obtížné povolat před soud někoho, jehož pověst byla již v minulosti pošpiněna.
Člověk, který byl předveden před soud, se automaticky považoval za vinného.
Záleželo jen na něm, zda svou vinu vyvrátí, tedy se přizná pod trýznivou torturou.
První fáze procesu bylo tzv. dobrovolné přiznání na základě otázek,66 které se
odehrávalo v případě městských soudů přímo na radnici za přítomnosti osob
městské samosprávy či samotné vrchnosti. Druhou fází bylo přiznání na mučidlech
(in tormentis), 67 nejčastěji v radničním sklepení za přítomnosti mistra popravčího kata. Skutečnost, že mučení může vynutit nepravdivou výpověď, nebyla brána v
potaz. Ovšem již Koldínův zákoník na ní upozorňuje: „…na toho, kdož by se skutku
sám dobrovolně přiznal, není potřebí nic jiného, než toliko, aby na něm soudcové
práva dopomohli. Neb nad vlastní jednoho každého přiznání, průvodu dokonalejšího
býti nemůže…Neb jakž mučení a trápení ne vždycky se má věřiti. Tak také ne
vždycky ovšem hned nevěřiti. Právo zajisté útrpné jest věc nejistá, nebezpečná,
kteráž pravdu častokráte zklamává. Mnozí zajisté trpělivostí, snesitelností, tvrdostí a
svú urputností všeckna trápení a mouky vytrpěti umějí, mučení sobě nic nevážíce,
k ničemuž hned přiznati se nechtěji, by pak i na prach spálení býti měli. Zase na
odpor někteří lidé velmi jsou v tom netrpěliví, takže všechno raději i na sebe i na jiné
lháti budou, nežli by nejmenší trápení vytrpěti mohli…Lépe jest, aby vinného
zasloužení bez pomsty zůstalo, nežli aby nevinný nespravedlivě odsouzen býti
65
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měl.“68 Tortura, ač neobyčejně krutá, nebyla samotným trestem, měla pouze docílit
úplné doznání viníka. Právě bolest mu měla pomoci k přiznání, jelikož od středověku
se věřilo, že Ďábel brání vyjevit pravdu a zločiny. 69 Smrt způsobená torturou či
sebevražda, jako únik před ní, byla nežádoucí. Pokud mučený onemocněl, měl být
léčen a později se mělo k tortuře vrátit. Před mučením byly některé osoby ochráněny,
například chlapci mladší 18 let, dívky 15 let a těhotné ženy, staří lidé, nemocní a
choromyslní.
Pokud obviněný přestál všechny tři stupně tortury, které byly aplikovány
postupně podle bolestivosti, a nepřiznal zločin, byl považován za nevinného. I přesto
mnoho mučených volilo raději trest smrti. Nevinný totiž nebyl nijak odškodněn, musel
podepsat tzv. revers, kde sliboval, že se za vykonané mučení a věznění nebude
mstít, ale především si odnášel stigma pohany – mučení totiž zbavovalo cti, jelikož
obviněný přišel do styku s katem, který byl považován za bezectnou osobu.70 Další
důvod pro volbu smrti po prohlášení obviněného za nevinného mohl samozřejmě
vycházet z rozsáhlých poškození, které byly způsobeny torturou.
Po těchto fázích byl učiněn písemný záznam (až od 18. století docházelo
k jakémusi sjednocení záznamů), vynesen ortel a vykonán příslušný trest, před nímž
mělo být zopakováno „dobrovolné“ přiznání. Teprve nyní právní rozhodnutí nabylo
plnoprávnosti. Až do konce 17. století se odsouzený nemohl odvolat, teprve v r. 1677
vydal Leopold I. resoluci, která odvolání umožňovala.71 Součástí trestu bylo i odpírání
křesťanského pohřbu, ten byl možný jen pro odsouzené, kteří přišli o život trestem
stětí. Avšak na hřbitově byli pohřbeni na místech pro bezectné lidi.
Poslední záchranou byla žádost o milost, kdy se přihlíželo k sociálnímu
postavení a osobním poměrům delikventa. Mírnější trest mohli dostat ti, za které se
přimluvili jiní lidé, nejčastěji příbuzní či lidé vyššího postavení (tzv. interventi). Platilo,
že čím vyšší postavení, tím větší šance na mírnější trest. Nešlo však o soucit
s jedincem, ale o obavu z toho, že hanba a cejch postihne nejen celou rodinu, ale i
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obec, popř. cech. Samozřejmě trestní právo nenakládalo všem stejně, nejvíce
postiženy byly nižší vrstvy a cizinci.
Pokud pachatel uprchl na území jiné jurisdikce, měl šanci trestu uniknout
(výjimkou byli lupiči a vrazi – na které byl vydán zatykač a podle něj mohli být trestáni
i jinde). Neopomínejme ani pojem „azylu“, který se zločincům dostával v prostředí
kostelů a klášterů. Od 16. století však jeho funkce ztrácí na účinnosti.

Změny v chápání trestů
Od přelomu 15.-16. století do století 18. dochází ke změnám v chápání trestu.
Trestů smrti pozvolna ubývá, starobylé zahrabání zaživa, upálení a utopení je později
nahrazeno „pouhým“ stětím.
Právě osvícenství podrobí tresty rozsáhlé kritice. Daniela Tinková hovoří o tzv.
“beccariánské revoluci“. Cesare Beccarii, italský aristokrat, filosof a ekonom, chtěl
trestní právo „zracionalizovat, sekularizovat a zbavit krutosti“.72 Nepochybně přispěl
k jeho reformě. Naprosto odmítal trest smrti. Naopak tvrdil, že by měl být nahrazen
nějakým alternativním, nejlépe společensky užitečným trestem, který by na
odsouzeného působil dlouhodobě, čímž by měl být účinnější než jednorázový trest
smrti a zasloužit se tak o jeho převýchovu. Trest měl být jakousi prevencí, naopak se
již nemělo jednat o mstu. Také měl být úměrným ke zločinu, zrušena byla presumpce
viny, stejně tak jako tělesné a zneucťující tresty. Trest měl vést k nápravě zločinu a
v neposlední řadě se mělo pátrat po motivu, který ke zločinu vedl.73
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Kapitola 3: PRÁVNÍ POVĚDOMÍ V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH
MĚSTECH
Jaké byly právní systémy a zákoníky, podle kterých se soudila či měla soudit a
zároveň trestat infanticida. Historické právo lze systematizovat na právo zemské (či
právo šlechtické, nadřazené ostatním); městské; pozemkově vrchnostenské; lenní;
horní; viničné a vojenské. Zvláštní kategorií je právo kanonické, které bylo určeno pro
osoby duchovního stavu, ale ve společnosti se silnou křesťanskou tradicí zasahovalo
i díky věroučným pravidlům do oblasti necírkevních osob. Právě městské právo je
definované jako „…soubor obyčejových nebo zákonných ustanovení, která se týkala
města jako celku i jeho obyvatel, byla zaručována městskou vrchností, uplatňována
městskými orgány a užívána obyvateli ve věcech veřejných i soukromých.“74
Většina měst v Čechách a na Moravě vznikla ve 13. století, v době vnější
kolonizace za pomoci německého obyvatelstva, které přineslo do měst i tradiční
městská práva. Města se tedy zpočátku řídila jakýmsi nepsaným, obyčejovým
právem a dá se říci, že každé město mělo svůj právní řád. Počáteční městské
privilegium, udělené zakladatelem města, stanovovalo „vnitřní organizaci, oprávnění
vlastního výkonu správy a soudnictví, vymezení povinností obyvatel a určení práva,
kterým se mělo město řídit.“ 75 Toto právo bylo nejčastěji přijato od nejbližšího
velkého města (např. město Solnice převzalo právo od Hradce Králové) a
obsahovalo kromě oprávnění a svobod i právo hmotné, zpočátku právo rodinné,
dědické a trestní.
Již ve středověku docházelo k tomu, že panovníkovi hrdelní pravomoci
přecházely na pozemkovou šlechtu, která však trestala jen takové zločiny, které byly
proti či v souladu s jejím osobním zájmem. Soudy a trestání ostatních zločinů bylo
přeneseno do rukou poddaných, městské rady, konšelů, rychtáře. Tím tedy vzniklo
několik set hrdelních soudů, které fungovaly více méně samostatně a individuálně.
Ačkoli se snažily držet městských zákoníků, ve chvíli, kdy si nevěděly rady, se
obracely na soudy nejbližších větších měst, či dokonce na královskou instituci tzv.
apelační soud v Praze. Vznikl v roce 1548 a apelační soud v Brně až roku 1753.
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Jeho hlavním úkolem bylo zprostředkovat kontrolu panovníka nad městskými soudy
a potvrdit či revidovat předchozí rozsudky městských soudů.76

Oblasti původu městských práv
Stále však přetrvávala velká různorodost práv, ačkoli nebyla tak velká, jak by
se mohlo zdát. Zpočátku se udílela práva hornoněmecká (sasko-magdeburská),
která přejímaly hlavně severní Čechy a Morava, nebo práva dolnoněmecká
(švábsko-norimberská) přejímaná jižní částí státu. Další specifickou oblastí práva
byla Jihlava. V každé z těchto oblastí vznikaly několika stupňové hierarchie a platilo,
že nižší města se obracela o pomoc k městům vyšším, tzv. městům mateřským (od
nichž byla práva přejata). Hlavními českými stolicemi hornoněmeckého práva se
stala Olomouc a Litoměřice, dolnoněmeckého práva pak Staré Město pražské a
Brno. Ovšem absolutně nejvyšší byla města Magdeburg a Norimberk. Ovšem ostré
oddělení těchto práv nebylo. Stávalo se, že si některá města různě kombinovala
práva a to jak z hornoněmecké, tak i dolnoněmecké oblasti. Lze tedy říci, že
v každém městě bylo do velké míry autonomní právo.
Jednotlivá městská práva se mohla přetvářet a to rozhodnutím městské
správy, či rozsudkem městského soudu. „Města severoněmeckého práva byla
k vrchní stolici pevněji vázána, díky čemuž bylo toto právo konzervativnější a
odolnější vůči vnějším vlivům. Jihoněmecké právo se bez této úzké vazby rozvíjelo
dynamičtěji a bylo více otevřeno vlivům práva římského i zemského.“77
O městských právech do 16. století se dozvídáme z městských knih; knih
statutů, které obsahují předpisy městského práva a knih soudních, které popisují
soudní jednání, ale také z právních knih, jako například nejvýznamnější brněnská
Kniha písaře Jana, 78 která pochází ze 14. století je psaná latinsky. Od století
patnáctého vznikají české překlady latinských a německých právních knih.

Kodifikace městského práva
Postupem času, díky hospodářskému rozvoji měst a jejich podílu na
ekonomice státu, vznikla potřeba jednotného práva. Autonomie městských práv se
v 16. století stala překážkou. Také zřízení apelačního soudu, ke kterému se měly
76
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odvolávat česká a moravská města, si vynutilo potřebu kodifikovaného práva. Proto
roku 1523 povolil zemský soud zřízení komise pro vypracování zákoníku městského
práva.79 Právě člen komise, Brikcí Kouřimský, sestavil Knihy práv městských,80 které
roku 1536 začaly vycházet tiskem. Ovšem tento zákoník nebyl příliš kvalitní, šlo více
méně o úpravu překladu již zmíněné Knihy písaře Jakuba. Ač ho zemský sněm
neschválil, několik měst ho používalo.
Druhý návrh podal Pavel Kristián z Koldína. Ten byl velmi dobře zpracován,
přehledně uspořádán a inspirován systematizací římského práva. Vycházel z práva
zemského, Starého Města pražského a brněnsko-jihlavského (s prvky kanonického
práva). Proto po jeho schválení nastal problém s hornoněmeckou oblastí, která
nechtěla zákoník uznat a sepsala extrakt svých práv, který měl dosvědčit její
nadřazenost. Koldínův zákoník81 však „zahrnul všechny důležité oblasti městského
života – vymezil organizaci a pravomoci městské samosprávy a upravil výkon
městského soudnictví, obsahoval také normy práva věcného, obligačního, rodinného
a manželského, dědického i trestního.“82
Roku 1579 byl tento zákoník schválen zemským sněmem, apelační soud ho
považoval za závazný a tak byl vydán pod názvem „Práva městská království
Českého“. Magdeburská práva byla časem zapovězena. Některá ustanovení
Koldínova zákoníku platila až do roku 1811, kdy je zrušil Všeobecný občanský
zákoník.83
Koldínův zákoník a zákoník Brikcího jsou takzvané zákoníky vytvořené
„zdola“. Vznikaly však i hrdelní soudní řády tzv. „shora“. Jako první se uplatnil hrdelní
řád Karla V. z roku 1532 - Constituos Criminalis Carolina (či Carolina)84, dále zákoník
Ferdinanda II. z roku 1656 – Ferdinandea,85 roku 1707 (pro české země 1708) vznikl
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zákoník Constitutio criminalis Josephina 86 a Constitutio Criminalis Theresiana 87
pocházející z roku 1769. Na závěr trestní zákoník Josefa II., tzv. Všeobecný zákoník
o zločinech a trestech88 z roku 1787.89

Soudnictví v 18. století
Osmnácté století přineslo mnoho reforem, samozřejmě i ty týkající se
soudnictví. Šlo především o zkvalitnění a byrokratizaci. Stoupal vliv apelačního
soudu a díky tomu „větší část procesních zástupců, písařů a syndiků i u soudů ve
venkovských městech počala se snažit osvojit si odborné právnické vzdělání na
obnovené právnické fakultě pražské univerzity, a staří typ soudních činovníků, jehož
kvalifikací byla pouze zkušenost a rutina, počíná z českého soudnictví mizet.“90 To
ovšem neznamená, že se z osvědčených soudců, vycházejících z řad místního
městského obyvatelstva, nestaly soudci z povolání. Důvodem k takému odbornému
zkvalitnění soudnictví bylo omezení pravomoci nad životem a smrtí, kterou měly ve
svých

rukou

neprofesionální

soudcové.

To

vychází

z doby

osvícenství

a

populacionistické politiky, která považovala každý lidský život za cennou pracovní
sílu. Roku 1765 byla hrdelní pravomoc většině měst odňata a tedy z 384 hrdelních
soudů zbylo v Čechách pouze 24.91 Z původně autonomních zvykových městských
práv se v této době staly městské soudy prakticky zeměpanské, s odborným
tribunálem a jednotným procesním právem.
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Procesní právo
V městském právu nacházíme dva druhy procesů: civilní neboli akuzační,
které je charakterizováno jako soukromoprávní, v kterém se projednávaly právní, ale
i trestněprávní spory. Zásady civilního procesu kodifikuje městský zákoník Pavla
Kristiána z Koldína. 92 Druhým druhem procesu je inkviziční neboli veřejnoprávní,
jehož součástí byla tortura. Postupně inkviziční proces převážil. Po C. C. Josephina a
C. C. Theresina až Všeobecný zákoník o zločinech a trestech Josefa II vzal na mysl
kritiku osvícenců (například velmi významného „reformátora“ trestního práva Ceasara
Beccarii), aby společenská nebezpečnost deliktu a jeho potrestání bylo úměrné.
Také trest smrti měl být omezen a použit jen ve výjimečných případech. Důraz byl
dán na tresty, které trestají viníka, ale na druhou stranu přispějí k spokojenosti
ostatních lidí. Takovým případem trestu jsou veřejné (a jistě potupné) práce na
panském či obecním sídle.

Právo, zákoníky a infanticida
Jak se promítala infanticida v pramenech normativní povahy? Co bylo
zákoníkem označeno za infanticidu? Jak se měla spravedlivě trestat? Pozdější
analýza smolných knih z hlediska infanticidy ukáže, zda se praxe lišila, či nikoliv.
Podle zákoníku Constituos Criminalis Carolina, který byl přijat roku 1532 na
sněmu v Řezně jakožto „Císaře Karla V. a svaté Římské říše hrdelní řád“,93 byl za
infanticidu pro ovdovělé a svobodné ženy stanoven trest zahrabání na živa a probití
kůlem, což byl ekvivalent velmi krutého „mužského“ trestu lámání kolem. Nahou ženu
položili do „hrobu“ na záda (na trní, bodláčí nebo kopřivy) a od nohou jí postupně
zahrabávali. K probití kůlem do srdce či pupku mohlo docházet jak před zahrabáním,
tak po něm, ale je možné, že postupem času šlo o zabránění agónie, která nastala
při následujícím dušení.94 Pokud by hrozilo, že žena propadne v zoufalství a její duše
se tím ztratí, mělo se přistupovat k „pouhému“ utopení.95 Tento zákoník všeobecně
obsahoval velmi kruté tresty, kdy mezi ty mírnější platilo například vypíchnutí očí či
utnutí ruky.
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Koldínův zákoník (1579) hovoří o infanticidě takto. V kapitole „O kvaltu, výboji
a autoku“ čl. N.XXXV./ 3 se dozvídáme, že „Také zabíjí ta, kteráž plod z sebe vyhání,
aneb týž plod jakýmž pak koli spůsobem v sobě udušuje a mrtví. Též kteráž do
záchodu, do studnice aneb jinám svůj plod mece a hází.“96 Dále pak v čl. N.XXXVI se
hovoří o vyhánění plodu porodní bábou (tzv. babkou pupkořeznou) „Mordové
rozličnými spůsoby aneb prostředkem rozličných příčin se vykonávají, jako trávením,
kauzly skrze baby, jenž traňky z jiných plod vyhánějí, jed skupujíce lidem ho
dodávají, …“ 97 čl.Q.IV hovoří také o potrestání potratu: „III I tem, kteráž by z sebe
plod vynáněla... Ten každý pokutau spravedlivau vedle zaslaužení svého bud
ztrestán.“ 98 Trest za čin infanticidy byl přejat z C.C. Carolina – tedy trest smrti
zahrabáním zaživa a probití pomocí kůlu.
Ferdinandea99 z roku 1656 už hovoří o jiném trestu. Před zahrabáním zaživa
mělo dojít ke stětí. Tato forma trestu přetrvala až do Constitutio Criminalis
Theresiana.
Hrdelní řád Constitutio criminalis Josephina (1707, v Čechách v platnosti od
roku 1708)100 již nakazuje pátrání po počátku těhotenství, jeho průběhu a porodu, po
pohnutkách způsobu vraždy dítěte. O trestání takového činu říká, že: „… žena sama
z sebe aneb někdo jiný z těhotné ženy živý plod oumyslně vyhání, ten mečem na
hrdle trestán býti má“ a „… taková pokuta se zlehčuje, kdyby to vyhnání schválně se
nestalo. Item kdyby plod ještě živý nebyl neb podobnost člověka neměl aneb líky
samé od sebe tomu by způsobné nebyly, nýbrž z jiných příčin by vyšel.“101 Tento řád
trestá infanticidu stětím a probitím těla kůlem v hrobě. Za krutější vraždy
novorozeněte byl tento trest ještě zostřen. Navíc tento zákoník rozlišoval pět stupňů
tortury.102
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V druhé polovině 18. století dochází ke změnám. Díky osvícenství a
populacionistické politice vzniká zájem o každého jedince a to i nemanželského
původu. Tedy do popředí přichází prevence, která nahrazuje represi. 103 Cesare
Beccaria v roce 1764 řekl: „Infanticidium představuje takřka nevyhnutelný výsledek
strašné alternativy v níž se ocitla nešťastnice, která podlehla své slabosti nebo
cizímu násilí. Na jedné straně potupa, na straně druhé smrt bytosti neschopné cítit
ztrátu života: Jak by se neměla rozhodnout pro tuto poslední možnost, když sebe i
své nešťastné dítě takto ušetří hanby i chudoby?“104
V roce 1755 byl pro Čechy vydaný patent, který měl snížit počet vykonaných
infanticidií. Patent chtěl infanticidě předcházet a hovořil o svobodných matkách a
nemanželských dětech tak, že „přes řadu ostrých nařízení tento zločin přece příliš
najevo vychází a nabádal vrchnosti a práva, aby bedlivě pozorovaly rodiče těhotných
dívek, zdali je netrestají přes míru a zda jim naopak poskytují potřebnou péči.
Náklady na výchovu a výživu dítěte měl podle patentu hradit souložník, případně
jeho rodiče. Patent též důsledně zapovídal každý veřejně potupný a k malomyslnosti
přivádějící trest a připouštěl pouze mírný trest vězení či prací na obecním díle. Žádné
peněžité poplatky nesměly být od k pádu přišlé osoby vybírány. Teprve od tohoto
okamžiku se začalo sociální postavení nemanželských dětí i jejich matek postupně
zlepšovat.“105
Marie Terezie neměla s matkami vražednicemi žádné slitování. Na druhou
stranu si však uvědomovala, že ženu k takovému činu vede silný sociální tlak či
nemožnost dítě uživit, když její milenec před zodpovědností utekl. Nabádala tedy,
aby těhotné ženě v této neblahé situaci bylo pomoženo a aby se jí nikdo nevysmíval.
Také pouhé zanedbání péče o dítě (jako například zalehnutí) bylo kvalifikováno jako
vražda dítěte a podle toho i trestáno. Dokonce již „ustanovení provinciální synody
konané v Praze 28.-30. září 1605, která vycházela ze závěrů tridentského koncilu,
považovala udušení dítěte matkou na lůžku za zločin a zakazovala rodičkám, kojným
a dalším osobám, aby s dítětem mladším jednoho roku pobývala na lůžku nebo je
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tam kojily“.106 Ani potrat nebyl považován za něco, co se prostě může stát, ačkoli by
se o něj žena nějakým způsobem přičinila. Řád C.C. Theresina (1768) o něm mluví
takto: „Tento zloskutek v následce vraždě se rovná, následovně v něm hrdelně se
pokračovati má, když totiž předně: ženská osoba sama sobě svůj vlastní plod, nechť
jest na jakýkoli způsob; aneb za druhé: jiná osoba těhotné ženské osobě skrze
nucení, pokrm, nápoj, žíly pouštění, lékařství apod. živý plod zoumyslně vyhání; aneb
za třetí: když mužská aneb ženská osoba bez aneb s její vůlí aneb také sama sebe
rozmyslně a schválně neplodnou učiní; neméně za čtvrté: když někdo vědomě
lékařství k tomu prodává aneb sic zlolestným způsobem radou a skutkem
k takovému jednomu aneb druhému oučelu přispěje.“

107

Trestem samozřejmě

zůstává smrt! Takzvané „nedovolené těhotenství“ bylo trestáno vyhnání z panství,
žalářem či veřejnými pracemi.108 „Theresiana usilovala o stavovskou i genderovou
rovnost: snažila se prosazovat stejné morální zásady u žen i mužů. V praxi však byly
ženy postihovány častěji a přísněji.“109
Manželský patent Josefa II. z roku 1786 zrovnoprávnil nemanželské děti
s manželskými a pokud matka uvedla otce, děti měly nárok na výživu od obou
rodičů.110 „Otce dítěte, který opustil svoji těhotnou partnerku a nepostaral se o výživu
narozeného nemanželského dítěte, měl čekat trest v podobě nucených prací.“111
Všeobecný zákoník o zločinech a trestech z roku 1787 byl již ovlivněn
Cesarem Beccarrim. Tento zákoník se držel hesla „Není trestného činu bez zákona,
není trestu bez zákona“ a postavil rovnítko mezi přísností trestu a nebezpečností
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trestného činu. Ač zachoval tělesné tresty, přestal jevit úřední zájem o dobrovolné
nemanželské smilstvo.112
Až od počátku 19. století nastává větší změna v trestání infanticidy. „Kniha
práv nad přečiněními hrdelními a těžkými řádu městského“

113

z roku 1803

dekriminizoval náboženské delikty. Tento zákoník se dívá shovívavěji na ženské
pohlaví a v případě infanticidy hledí na to, zda zabité dítě bylo manželské a
nemanželské. Vražda manželské dítěte byla pochopitelně trestána přísněji. Trestným
činem bylo i zatajení porodu. Žena k němu musela přivolat porodní bábu, a nebo
pokud na ni porod přišel náhle a bábu nestačila přivolat, musela do čtyřiadvaceti
hodin po porodu nahlásit, že rodila. Tím se mělo zabránit vraždě novorozeňat.
Zákoník však vzpomněl i na odložené děti. Odložení dítěte, zvláště tak malého, že by
se bez cizí pomoci nedokázalo přežít třeba ani den, bylo trestným činem. Pokud bylo
dítě odloženo na místo, kde ho nikdo nemohl nalézt, dostala matka jeden až pět let
vězení. (Stejný trest pro ženu, která si úspěšně přivodila potrat.) Pokud se navíc dítě
nelezlo mrtvé, rozmezí se posunulo o pět let více. Za předpokladu, že dítě bylo
položeno tam, kde byla vysoká šance, aby ho někdo nalezl a ujal se ho, matka
dostala šest až dvanáct měsíců. (Stejně tak žena, která se jen o potrat pokusila.)
Naopak zřeknutí dítěte, či odložení do sirotčince trestné nebylo.114 Již v roce 1602 je
kolonií pražských Italů založen Vlašský špitál, což byl předchůdce pražské porodnice
a nalezince. 115 Ačkoli sirotčinců a nalezinců stále přibývalo, zůstávaly pouze
okrajovou záležitostí a možnost „správného odložení“ se venkovské dívce jistě
nenaskytla.
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Kapitola 4: ANALÝZA VYBRANÝCH EDIC SMOLNÝCH KNIH
Z POHLEDU INFANTICIDY
Ve zmíněných edicích smolných knih je k nalezení téměř 130 případů
týkajících se infanticidy a to v rozmezí let 1526 až 1764. Nejvíce případů prokázané
infanticidy (tzn. že bylo nalezeno mrtvé tělo novorozeněte, či se matka vražednice
k hrůznému činu přiznala - ovšem i přiznání pod torturou, jak jsem již uvedla, musíme
brát s malou rezervou) přísluší k rokům 1550 – 1599, mezi lety 1600 – 1699 se
objevuje o něco méně případů a po roce 1700 je jich ještě méně. Na druhou stranu
však přibývá případů neprokázané infanticidy (tzn. že se sice žena dostala před
soud, kde byla vyslýchána ve věci infanticidy, ale tento čin se nepotvrdil a dále byla
souzena „pouze“ za smilstvo, cizoložství či zanedbání péče o dítě)

Tresty za prokázanou infanticidu
Podle Koldínova městského zákoníku 116 byl trest za zahubení neřádně
nabytého plodu stanoven na zahrabání ženy zaživa, kdy poté měla být probita kůlem.
Ač by se na první pohled mohlo zdát, že použití kůlu je přitěžující okolností, mohlo jít
naopak o jakési „vysvobození“ odsouzené ženy. Kůl, který byl zabodnut do hrudi či
srdce, způsobil téměř okamžitou smrt a tím nedocházelo k dlouhé agónii, která se
objevovala po zahrnutí těla hlínou. Jak jsem již uvedla, právo v českých a
moravských městech nebylo nijak pevné, bylo spíše zvykové povahy. Jak se tedy
měnily tresty za infanticidu v čase a prostoru? Jaké tresty se v rozmezí několika
daných let stanovovaly za prokázanou infanticidu?
Tresty v letech 1500-1549: Tehdejší druhy trestů z této doby nejsou v knihách
často ani uvedeny, což brání jejich objektivní kategorizaci. Ovšem pokud budeme
vycházet z toho, co lze ze smolných knih vyčíst, dozvíme se, že trestem byla
v každém případě smrt. Ze čtyř případů, které spadají do tohoto období, se pouze
jednou setkáváme se skutečností, že žena byla zaživa zahrabána. Zda byla později
probita kůlem není uvedeno a o této věci můžeme pouze spekulovat. Jednou je
zmíněna pouze „smrt“. Dvakrát se setkáme s neuvedeným rozsudkem.
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Tresty v letech 1550-1599: Z této doby již máme zachováno o mnoho více
případů. Zda se ženy dopouštěly infanticidy tak dramaticky o tolik více, či byly tyto
činy pouze více odkrývány veřejností, lze jen těžko odvozovat. Spektrum trestů je o
mnoho barvitější, ovšem jednalo se vždy o trest smrti. U zaznamenaných
devětadvaceti případů spadajících k uvedenému období se setkáváme nejčastěji
s trestem podle regulí, tedy se zahrabáním zaživa a probitím kůlem, osmkrát je
zmíněno pouhé zahrabání zaživa. Zda probití kůlem opravdu nebylo součástí trestu
či zda došlo k pouhému neuvedení této informace, lze jen těžko stanovit. Jedna žena
je popravena a dvě ženy utopeny (oba případy z roku 1555). 117 Souvislost, jakou
nacházíme u žhářů, kteří byli za své činy upáleni, se zde nenachází. V těchto
pardubických případech ženy své děti nevhodily do vody, kde by se následně utopily.
Jednou je žena potrestána trestem smrti, avšak zda šlo o popravu, zahrabání či jinou
formu se zde nedozvíme. V jednom případě není trest uveden.
Tresty v letech 1600-1649: V tomto období se poprvé setkáme i s jiným
trestem než byla smrt. Zda uchování života bylo pro ženu opravdu vysvobozením, či
následující společenský tlak byl mnohem trýznivější, lze jen odhadovat. Literatura se
však často zmiňuje o tom, že ženy častokrát volily dobrovolně trest smrti, jelikož žít
v raněnovověké společnosti s cejchem matky vražednice nebylo vůbec jednoduché.
Volba smrti následovala i poté, co tortura zlomila ženu jak fyzicky, tak psychicky a
další stupeň mučení již nechtěla podstoupit. Z celkových jednadvaceti případů je
dvakrát (v roce 1601 a 1615) udělena milost a ženy jsou vypovězeny z obce
(popřípadě s vypáleným cejchem). 118 Toto však můžeme považovat spíše za
výjimečný trest, než za nějaký druh běžného mírnějšího trestu a osobně se
domnívám, že k němu došlo na přímluvu nějakého člověka, který disponoval určitým
vlivem. V zápisu se však přímluvy za obviněnou ženu nenachází. Pět žen bylo
popraveno a čtyři ženy byly po stětí zahrabány a probity kůlem. Podobnému trestu,
s tím rozdílem, že došlo k pohřbení zaživa, byly odsouzeny dvě ženy. Zcela ojedinělé
druhy trestů se nachází v městech Louny a Lipník nad Bečvou. V Lounech byla jedna
žena oběšena.119 Předtím ani potom tento druh trestu již nenajdeme. Oběšení se
obecně chápalo, jako mírnější, ale velmi potupný trest a už vůbec nebyl určen pro
117
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ženy, jelikož odsouzenec se často ponechal na šibenici až do další popravy. Ženské
obnažené tělo by tak mohlo pohoršovat okolní společnost. 120 Lipník stejně jako
Pardubice uvádí trest utopení.121 Při detailnějším zaměření na tento případ zjistíme,
že utopená žena Maruše Holička byla takto ztrestána za trojnásobný abort, ke
kterému se navíc přiznala. Šestkrát ortel není znám.
Trest v letech 1650-1699: Ani rozmezí těchto let nepřineslo větší změny. Snad
jen to, že ženy se již nepohřbívají zaživa, ale jsou předtím, nejčastěji stětím,
usmrceny. Pouze ve dvou případech nacházíme trest, kdy ženě byla uťata jedna
ruka a poté byla kůlem probita a zahrabána.122 Jedna žena byla popravena, pět žen
bylo po popravě zahrabáno do země a u devíti žen nacházíme ještě probití kůlem,
které je po stětí spíše jen symbolickým trestem, naplněním dobových regulí, než
opatřením, například proti nastávající agonii. V jednom případě se ortel nedochoval.
Trest v letech 1700-1749: V tomto období se ve smolných knihách objevuje
spíše podezření z infanticidy než její dokázání. Předpoklad, že nedocházelo
k prokázání infanticidy bez přiznání za použití tortury, je liché. Tortura byla zrušena
až roku 1781! Pokud se ale podařilo infanticidu prokázat, žena byla popravena (2
případy), či stejně jako o několik let dříve zahrabána do země a probita kůlem (9
případů). V Lounech roku 1725 je sťata Magdalena Schuttová a poté je její hlava
naražena na kůl. 123 Jedna žena je smrti ušetřena, ale musí stát s mečem na
pranýři.124 Dvakrát se nám rozsudek nedochoval.
Trest 1750-1800: Ve vybraných pramenech můžeme nalézt pro toto období
pouze čtyři případy prokázané infanticidy. Ačkoli jeden rozsudek není neuveden, trest
smrti se tu objevuje pouze jednou – žena byla sťata, zahrabána a probita kůlem. Ve
dvou zbylých případech byl trest mírnější, nucené práce v okovech na panském či
obecním díle a pouhé pokárání.
Krajové zvláštnosti: V jednotlivých krajích či oblastech, kde se případ
infanticidy dostal před soud, můžeme objevit jisté zvláštnosti. Jednou z nich jsou trest
utopení, který je zmiňován ve smolných knihách města Pardubic a Lipníka nad
120
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Bečvou. V ostatních městech tento trest nenacházíme. Dnes se již nedozvíme, zda
šlo opravdu o ty případy, o kterých se zmiňuje D. Tinková, kdy hrozilo propadnutí
duše ženy v zoufalství, čímž se ztrácela její duše. Pak se totiž přistupovalo k
„pouhému“ utopení.125 Jelikož se pardubické případy objevují pouze v roce 1555 a
v ostatních případech se postupuje podle regulí, můžeme se také domnívat, že šlo o
specifický trest nějakého konkrétního soudce, který tento druh trestu volil. Dalším
zajímavým trestem je oběšení uvedené v Lounech. Smolná kniha z města Chlumce
nad Cidlinou neuchovala žádné rozsudky, lze tedy jen těžko odhadovat, jaké tresty
se udělovaly, či jak se v této době proměňovaly. Avšak jelikož jsou zápisy pouze
čtyři, a to z období 1617-1667, osobně nepředpokládám, že by došlo k nějakému
výraznému vývoji druhů trestu. Ovšem tento předpoklad může být mylný. Naopak
smolné knihy města Dobrušky a okolí zaznamenávají období od 1588 - 1759. Zde se
nabízí komparace trestů podél časové osy. Vývoj je však takový, jaký jsem již uvedla
výše: od nekompromisního trestu smrti zahrabání za živa a probití kůlem (do počátku
17. století), přes stětí ženy a následném zahrabání až po jiné tresty, než byla smrt –
tedy například veřejně prospěšné práce (od poloviny 18. století). Ostatní knihy
zaznamenávají případy z kratšího období. Pokud provedeme synchronní komparaci,
zjistíme, že druhy trestů se nijak neliší od ostatních, které můžeme sledovat v jiných
krajích či obcích stejného období. Například v Buchlově roku 1663 byla Káča
Ocelová, stejně jako v Benešově roku 1693 Dorota Havlíčková, před zahrabáním
sťata.

Tresty za neprokázanou infanticidu
Pokud se nenašlo tělo mrtvého novorozeněte, či pokud se obviněná
nepřiznala, tresty byly poněkud odlišné. Jestliže se ženě podařilo zapřít či dokázat,
že nebyla těhotná, byla často souzena pouze pro smilstvo či cizoložství, ke kterému
se většinou přiznala. Ovšem objevují se i případy, kdy žena tvrdí, že porodila mrtvé
dítě. V dobách novověku se narození mrtvého dítěte nepokládalo za něco, co se čas
od času přihodí, ale vždy se předpokládalo, že žena se na smrti novorozeněte
nějakým způsobem podílela. Musela tedy dokázat, že dítě se narodilo opravdu mrtvé.
Tomu samozřejmě pomáhalo (či obviněné škodilo) ohledání těla novorozence i matky
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(zda z prsou neteče mléko)126 porodními bábami, které potvrdily, zda dítě bylo ve
stádiu vývoje, které umožňovalo novorozeněti přežít, či zda na sobě nemá viditelné
známky po násilí, které by způsobilo smrt.
Na konci druhé poloviny 16. století, kdy se ve vybraných smolných knihách
objevují případy neprokázané infanticidy, se nejčastěji uděluje trest vypovězení
z panství a to obvykle na více než 5 mil. Tento trest nacházíme u čtyř případů.127 Pro
17. století najdeme ve vybraných knihách pouze 4 případy neprokázané infanticidy.
Tresty však nejsou jednotné. Roku 1602 je vdova za neprokázanou infanticidu a
prokázané smilstvo donucena vdát se za svého milence, 128 roku 1611 je žena
omilostněna. 129 V roce 1629 je Mariana Navrátilová za neprokázanou infanticidu
potrestána trestem smrti.130 Ve výpovědi se však dočteme, že šlo dokonce o dvě
nemanželské děti, které po porodu její milenec odnesl, zardousil a zahodil. Soud
nezjišťoval, zda za smrtí novorozenců opravdu stojí pouze partner ženy a nakonec
byly potrestáni oba. Milenec byl sťat a vpleten do kola.131 Trest posledního případu
z roku 1694 se do našich dob nedochoval.
Od století 18. se za neprokázanou infanticidu objevují nejčastěji tresty
nucených prací v okovech na panském či obecním díle. Jedná se celkem o osm
případů. Dvakrát je zmiňováno vězení a to na jeden a dva roky. 132 Důvodem
upřednostňování trestu nucených prací před vězením jsou samozřejmě finanční
výlohy za stravu odsouzeného v žaláři. Dvakrát jsou ženy (s pokáráním) omilostněny
– rok 1731 ve Velké Bíteši a o dvacet let později v městě Divišově.133
Tresty za pouhé smilstvo a cizoložství, které často následovaly po
neprokázané infanticidě, byly nejčastěji zneucťující jako je cejch, pranýř, vypovězení,
vymrskání, šatlava, ale ani tresty smrti nebyly ojedinělé, zvláště ve starších dobách.
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Za neprokázanou infanticidu byly tedy udělovány jiné tresty než smrt. Můžeme
nalézt i výjimky, ale osobně se domnívám, že se v daném případě muselo jednat
ještě o nějaký další zločin, který pak celý trest umocnil. Naopak nejvíce převažují
tresty, které ohrožují poctivost člověka a zároveň určitým způsobem dále slouží
(nucené veřejné práce), či neškodí (vypovězení) dané společnosti. V každém případě
lze říci, že zatajení zahubení plodu se ženě vždy vyplatilo.

Tresty za napomáhání s infanticidě
Poskrovnu se nám dochovaly i záznamy výpovědí, ve kterých se dozvídáme,
kdo ženu naváděl k zahubení dítěte a pomáhal nalézt metody a prostředky
k záměrnému potratu. V této problematice hrají roli jak ženy, tak i muži, a to většinou
partneři těhotných žen. Častěji se však setkáváme s ženami. Ve zmíněných knihách
nacházíme několik případů. Například Anka byla postavená před soud a obviněná
z napomáhání Zuzce Duňákové s abortem. Na trápení vyznala, že Zuzce radila, aby
se napila ze tří žlabů. A když se poté ženy sešly o posvícení v Lipovce, Zuzka řekla,
že již dítě potratila. Anka naléhala, aby mrtvolu dítěte zakopala na nějaké místo, kde
se nikdy nenajde.134 Rádkyně ve věci potratu si za tyto rady vysloužila stejný trest
jako matka potraceného dítěte, která spáchala infanticidu – byly zaživa zahrabány a
kůlem probity. V Táboře se v letech 1559 a 1579 také dochovaly dva případy
napomáhání matkám vražedkyním. 135 Jedné ženě byl stanoven trest zahrabání
zaživa. Druhá hříšnice byla i kvůli svému žhářství upálena. Ve Voticích roku 1692
napomáhala Dorota jiné ženě k infanticidě. Získala mírnější trest – šest měsíců
nucených prací. Matka vražednice byla sťata, zahrabána a probita kůlem. O více jak
padesát let později, roku 1754 byla Marie Anna Vávrová z Neveklova odsouzena za
napomáhání ke dvou rokům nucených prací. 136 Jakub Hašek z Benešova, který
v roce 1764 naváděl svou milou, aby své dítě zabila, byl potrestán nucenými pracemi
na jeden rok. Trest ženy v tomto případě není uveden.
Zajímavý případ je ze smolné knihy Táborské, kde se „baba“ Lída dozvěděla o
své paní, že je těhotná až ve chvíli, kdy začala rodit. Měla Kateřině Luňákové - Holé
pomoci zbavit se těla a za tuto službu dostala dokonce zaplaceno tři groše. Ovšem
nakonec ona sama zaplatila mnohem více, roku 1579 byla zaživa zahrabána.
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Z několika těchto málo případů lze jen stěží usuzovat nějaké obecné závěry,
ale můžeme předpokládat, že trest za navádění a napomáhání k infanticidě nebyl až
do 18. století o mnoho nižší, než jaký ve stejné době získaly matky vražednice.

Tresty v královských a poddanských městech
Lišily se tresty nějakým způsobem i v královských a poddanských městech?
Ve vybraných smolných knihách jsou zastoupeny čtyři z královských měst. Jedná se
o Kutnou Horu, Louny, Rokycany (povýšené roku 1584) a Příbram (povýšené
1579).137 Případy z Kutné Hory zahrnují období 1526 až 1571, Černá kniha města
Rokycan uvádí pouze dva případy z let 1529 a 1621, Louny jedenáct případů z let
1591-1725 a Příbram pět případů z let 1686-1744. V případě Kutné Hory a Rokycan
se tedy jedná o záznamy z téměř stejného období. Zatímco Kutná Hora uvádí tresty
podle regulí, tedy zahrabání zaživa a probití kůlem, město Rokycany za prokázanou
infanticidu uvádí pouhé stětí a zda později došlo i k probití kůlem lze pouze
spekulovat. Za neprokázanou infanticidu byla žena vymrskána a vypovězena
z města. Druhem trestu ze společného období let 1686-1725 u měst Loun a Příbrami
je stětí, zahrabání a probití kůlem, což je tedy v souladu s prameny normativní
povahy.
Pokud porovnáme tresty těchto královských měst s ostatními poddanskými
městy, které mají uveden způsob trestání ve stejném časovém intervalu, nezjistíme
v druhu udělovaného trestu žádné velké rozdíly. Všude je udáván trest podle regulí:
při synchronní komparaci poddanských měst s Kutnou Horou a Rokycany převládá
zahrabání zaživa a probití kůlem, při stejném srovnání poddanských měst s Louny a
Příbrami, převládá stětí a zahrabání, doplněné o probití kůlem. Domnívám se tedy,
že tresty za infanticidu se v závislosti na královském a poddanském městě nerůznily.
Stejné výsledky vyplývají i ze srovnání českých a moravských měst.138
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Abort a abortivní techniky
Potrat také náleží pod termín infanticidy – zahubení neřádně nabytého plodu.
Několikrát smolné knihy uvádějí případ, kdy se u obviněné ženy nalezlo mrtvé dítě.
Žena přísahala, že dítě se mrtvé narodilo. To ovšem mohla, ale také nemusela být
pravda. Pokud žena otěhotněla jako neprovdaná, tedy smilnila či cizoložila (pokud
její milenec byl ženat) a celé těhotenství skrývala, lze se domnívat, že se dítěte
chtěla zbavit. Ovšem nacházíme i případy, kdy ženy smilnily, otěhotněly a porodily,
aniž by se nějakým způsobem chtěly dítěte zbavit. Za svůj čin smilstva a
„zakázaného“ početí byly samozřejmě (i s partnerem - pokud se k otcovství doznal)
souzeny. Oba však měli mnohem větší šanci na to, aby si uchránili svůj
„poznamenaný“ život.
Tresty, které nacházíme u případů smilstva a obtěžkání či nemanželských
dětí, jsou často sociálního charakteru. Jedná se o vymrskání, pranýř, cejch, nucené
práce, žalář, ale nejčastěji jde o vypovězení. Ve smolných knihách dobrušského
panství můžeme nalézt v roce 1593 i trest smrti za smilstvo s obtěžkáním, a to jak
pro muže, tak pro jeho partnerku. 139 Muž byl sťat, žena zaživa zahrabána.
Zajímavostí je, že pouhé smilstvo je o několik let dříve, v roce 1588, ztrestáno
cejchem a vypovězením a i žena, u které se nalezlo mrtvé dítě, je obdařena stejným
trestem. Roku 1626 je muž za smilstvo a obtěžkání své milé pouze vypovězen. Proč
je v roce 1593 trest tak neobvykle vysoký, lze jen těžko odhadovat.
Přitěžující okolností bylo narození mrtvého dítěte. Lidé i soudcové se
domnívali, že matka či Ďábel potratu pomohli. O trestech, které dostali ti, kdo
pomáhali ženě zbavit se dítěte jsem se již zmiňovala. Jaké známé abortivní techniky
byly známy mezi lidmi? Co se ženám doporučovalo, pokud nechtěně otěhotněly?
Převládaly spíše mechanické metody (nošení těžkých předmětů jako vody a dříví,
přílišné běhání, skákání) nebo spíše „bylinné“ (užívání různých bylin, jako například
svaleč a routa, které potrat vyvolaly)?
Ve smolné knize města Solnice se v roce 1572 dozvídáme radu od Anky
těhotné Zuzaně. Ta měla pít vodu ze tří žlabů, když do nich prší a tím potratit. Zuzka
podle výpovědi uposlechla a hned čtvrtý den po napití potratila.140 Margeta Bláhová
měla na rady pít „lékařství“ s mlékem či pivem, dále sníst kousek něčeho bílého na
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způsob vápna. Navíc měla silně stoupat a k večeru ulehnout na horkou pec.141 Eliška
měla pít od milence navařené koření, které bylo podle výpovědi velmi hořké. Navíc jí
partner kázal, aby zdvíhala něco těžkého a dítě potratila.142 Naopak vyznání z města
Pardubic roku 1564 nám dává informace o zcela mechanickém abortivním způsobu.
Dorota nosila žito s otcem svého nenarozeného dítěte, který ji při radil, aby si tlačila
na břicho. Když ho Dorota nechtěla uposlechnout, tlačil ji na břicho sám.143
V dalších výpovědích se hovoří o koření a užívání bylin. Konkrétně v táborské
smolné knize se uvádí „vařila boží drevce“144 - jedná se o druh pelyňku, brotan145 a
ve smolné knize města Lipníka je dvakrát zmiňovaná chvojka146 – Jalovec chvojka,
který ve velkých dávkách vede k potratu. Známou abortivní technikou bylo nejspíš i
pouštění žilou, přecpávání, hladovění, horká lázeň, nedostatek spánku a tak
podobně.147 Dokonce byla doporučovaná i strava – nedoporučovalo se jíst tučná a
těžká jídla, hovězí maso, mléko a sýr.148 Lze tedy usuzovat, že se mělo za to, že
určitý druh potravin dítěti škodí a mohou dokonce vyvolat i potrat. Ve vybraných
smolných knihách, kromě ulehnutí ženy na horkou pec, nenacházím tyto případy.
V některých výpovědích se o praktikách vedoucích k abortu nedozvíme.
Dočteme se jen to, že dítě bylo potraceno anebo že se narodilo mrtvé. Zda se
v těchto případech opravdu jednalo o samovolnou ztrátu plodu či určitý druh abortivní
metody, nám zůstává zahaleno rouškou času a stává se soukromým tajemstvím
obviněných žen.
Z těchto několika málo případů lze jen stěží vytvářet nějaký obecný závěr o
abortivních technikách či prostředcích. Nelze tedy objektivně říci, zda k vyvolání
potratu převládaly spíše mechanické či chemické způsoby. Ve smolných knihách,
z kterých je vytvořena tato analýza, však převládá „koření“ a ač je zmiňována i
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nějaká fyzická zátěž, většinou je doplněna některým druhem přírodní látky, která
potrat (tedy pokud vůbec byla pro svůj účel účinná) vyvolala.

Znalosti o těhotenství
Díky výslechům získáváme i informace o vnímání a průběhu těhotenství. Ženy
nejčastěji zpozorovaly, že jsou v jiném stavu až ve chvíli, kdy jim nápadně narostlo
břicho (používané přirovnání: „jako když kyne těsto“ )149 nebo když cítily pohyb dítěte.
Ovšem nejčastějším ukazatelem těhotenství se stávala absence očekávané
menstruace, tzv. červených květů. Zajímavé srovnání přináší Jaroslav Dibelka ve
svém článku „Tajemství rodiny Hlučných“. „Nejranější fáze, kdy se ještě přesně
nevědělo, zda se skutečně jedná o očekávané těhotenství, nebo o fyziologickou
poruchu ženského organismu, se označovala ve šlechtickém prostředí na prahu
novověku jako naděje. Slovo to bylo velmi výstižné, vždyť biologické pokračování
rodu představovalo jeden z pilířů nadgeneračního myšlení tehdejší aristokracie. Před
vyšetřujícími však většinou stanuly dívky, pro které gravidita naopak znamenala zmar
nadějí na slibnou budoucnost.“150

Zatajený porod
Pokud žena počítala s tím, že si dítě neponechá, často tajila celé své
těhotenství a snažila se, aby ostatní ženy v okolí nepoznaly, že nemá menstruaci,
což bylo snadno vysledovatelné právě u praní prádla. To probíhalo v ženské
komunitě a pradleny mohly pozorovat, zda ostatní ženy perou své prádlo, především
suknice, poskvrněné menstruační krví. V této situaci se ženy dostávaly do podezření
nejčastěji. Východiskem bylo, aby těhotná žena prala prádlo nějaké jiné ženy, která
prádlo dokládající menstruaci měla. 151 Ve vybraných smolných knihách jsem však
nenalezla výpovědi svědků, které by vypovídaly o tom, jak žena přestala prát prádlo
s červenými květy, nebo že by se nějakým jiným způsobem snažila skrývat své
těhotenství.
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Způsoby zabití novorozenců
Jestliže se ženě nepodařilo vyhnat nedonošené dítě z lůna ještě před tím, že
došlo ke spontánnímu porodu a nechtěla či nemohla si dítě nechat, musela se
odhodlat k zločinu mordu na svém dítěti. Porod probíhal často někde o samotě, jen
málokdy jí pomáhala žena z rodiny či „babka pupkořezná“, což byl dobový název pro
porodní bábu – z výpovědí se dozvídáme o porodech jak ve světnicích, tak na
seníku, v sadu či v lese.
Mezi nejčastější formy zabití patřilo zaškrcení či zadušení dítěte a to jak
matčinou rukou, plenou, pevným zabalením do fěrtochu, tak i zahrabáním či
zasypáním (například slámou), které dítě zardousilo za matku. Pokud je ve
zmíněných smolných knihách uveden způsob, jakým matka vraždila, objevuje se
zadušení a uškrcení ve více než dvaceti případech. Maruše před soudem v Dobrušce
vypověděla, že po porodu bylo dítě ještě živé. Na ústa mu tedy položila ruku a
udusila. Teprve druhý den ho zakopala do hnoje.152 Stejně tak vypovídala i Anna
Komárková před soudem v Chlumci nad Cidlinou. 153 Ovšem v knihách nacházíme
popsané ještě krutější případy vraždy. Matky kroutily hlavičkami novorozeňátek,
dokud v nich neluplo. Výpovědi obsahují i značně sadistické verze zabití, kdy matka
do dítěte zabodla vidle 154 či do krku vrazila hřebík. 155 Naprostý extrém je případ
Margery Bláhové, která se při poslední fázi tortury přiznala, že dítě zabila a navíc
z něj vyřízla vnitřnosti, které podala psovi. Syrové srdce prý snědla sama.156 Tuto
výpověď však musíme brát kvůli použití tortury s rezervou. Prvotní přiznání bylo, že
se dítě narodilo mrtvé a macecha matky novorozeněte vyřezávala vnitřnosti, které
chtěla dát koni. Trest macechy není uveden – i se svým chotěm utekla.
Pokud se ženy zbavovaly svých dětí jen nerady, či nebyly natolik sadistické,
odložily dítě v zimě do sadu či na jiné opuštěné místo a čekaly, až za ně sama
příroda, Bůh či Smrt připraví dítě o život. Na druhou stranu jsou taková místa snadno
odhalitelná

zvěří.

Samozřejmě

nalézáme

výpovědi,

kde

se

uvádí

„zamordovala“ a způsob vraždy si lze jen domýšlet.
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pouze

Odložení a nalezení novorozenci
Vybrané smolné knihy obsahují i několik málo případů, kdy bylo dítě odloženo.
Někdy se ho dokonce podařilo najít ještě živé. Zajímavý případ, pojednávající o této
problematice, najdeme v Černé knize práva loveckého na hradě Buchlově, kdy v roce
1602 byla před soud postavena Anna, která se dopustila smilstva se svým milencem
Martinem, otěhotněla a po porodu dítě odnesla do Buchlovic k domu rodičů milence,
položila ho na práh a odešla. Dítě přesto později zemřelo.157 Za tento skutek byla
mistrem popravčím metlami vymrskána a pod pohrůžkou stětí vypovězena. Co Annu
k takovému činu vedlo, není uvedeno. Můžeme se pouze domnívat, že sama
nechtěla dítě zabít a hledala pro něj podmínky, kterými sama nedisponovala a které
by zároveň umožnily další život dítěte. Nebo se jednoduše chtěla dítěte zbavit. Zde
se ocitáme opravdu jen v úrovni nepodložených spekulací.
Další případ nacházíme v Kostelci nad Černými lesy, kdy Dorota Černoušková
roku 1757 pohodila své dítě do sněhu, kde následně zemřelo. Trest bohužel není
uveden. V tomto případě se však můžeme přiklonit o něco více k předpokladu, že se
matka chtěla dítěte zbavit a nepřála si, aby ho někdo našel a zachránil před smrtí.
Navíc zima vykonala na dítěti smrt ještě rychleji. Ovšem znovu jsou to pouhé
spekulace, které mohou být naprosto liché.
Poslední případ o pohození dítěte ve vybraných smolných knihách je uveden
mezi hrdelními příběhy z Chlumce nad Cidlinou. Ovšem v tomto případě zřejmě
nejde o infanticidu v pravém slova smyslu. Lidmila pohodila v jakési „nemoci“ své
dítě a u soudu odpřísáhla, že jej rozhodně nechtěla zabít. Kdyby to prý měla
v úmyslu, dopustila by se mordu již dříve, kdy dítko bylo menší. Věk dítěte bohužel
není uveden.158 Ač tento případ zde zmiňuji, jedná se spíše o zanedbání péče o dítě
než o nezdařilý pokus o infanticidu.

Pohřebiště zahubených novorozeňat
Kam matky podle smolných knih ukládaly mrtvolky svých nevítaných dětí?
V první řadě muselo být nalezeno takové místo, které by mrtvé tělo neodhalilo!
Musíme si uvědomit, že jeho nalezení bylo jasným usvědčujícím důkazem spáchané
infanticidy a matce hrozil, převážně v dobách raného novověku, jistojistý trest smrti.
Pokud se naopak mrtvolka nenašla, mohla si žena i přes zabití dítka zachránit život.
157
158

Černá kniha práva loveckého města Buchlovic, případ Anny Rohanové, r. 1602, s.100-101
Chlumecké hrdelní příběhy, případ Lidmily, r. 1617, s.112-113

47

Nejčastěji se ve výpovědích uvádí zakopání dítěte a to do pole, lesa, háje,
hnoje, pod podlahu, do sklepa či truhly. Jednou je dítě zakopáno při kostele 159 .
Jistější variantou bylo pozření těla novorozeněte sviněmi či jinou zvěří. Pak nezbyl
vůbec žádný důkaz. Ovšem mohlo se stát, že zvířata nestihla korpus sežrat, čímž byl
důkaz opět na světě. Druhým nejčastějším zbavením dítěte bylo pohození do vody,
rybníka, ale i studny. „…dítě, že jsem udávila a ráno do vody vynesla a vhodila,… 160
Velmi zajímavý případ úkrytu dítěte poskytuje táborská smolná kniha. Dítě bylo
nejprve zakopáno „do lochu“. Třetí den ho Lída vynesla do „pinvice“, kde bylo
„vokřtěno“ a poté vhozeno do starého dolu.161
Lze tedy říci, že si ženy nejčastěji vyhlédly nějaké „tajné“ místo, kde tělo
zahrabaly, či pohodily. Ovšem je nutné podotknout, že ve smolných knihách bývají
uváděny právě ty nezdařilé, rádoby tajné úkryty. Ty úspěšné bohužel zůstaly ukraty
až do našich dob. Kolik zabitých dětí nám uniká?

Ohledání těla matky a novorozeněte jako důkaz
Přitěžující okolností v případě infanticidy a zároveň důkazním materiálem bylo
především ohledání těla ženy a v případě nálezu mrtvoly novorozeněte i těla dítěte,
na kterém se hledaly jasné stopy po násilí. Ohledání dítěte prováděly většinou
porodní báby. Musely nalézt známky toto, že žena vůbec rodila. Prohledaly se tedy
pohlavní orgány a zkontrolovala se prsa,162 zda se v nich nenachází mléko. Ovšem
těchto intimních výpovědí o ohledání žen máme ve vybraných knihách velmi
poskrovnu.
Na dětském těle se hodnotilo to, zda bylo tzv. došlé, dostatečně vyvinuté
k tomu, aby přežilo. Jaroslav Diebelka ve svém článku 163 uvádí několik aspektů
dostatečně vyvinutého dítěte. Tedy plod starý asi sedm měsíců byl pokládán za
života schopný. Dalším ukazatelem dostatečného vývinu byly narostlé vlásky a
nehty, zda dítě bylo normálního tvaru, či nějak zdeformované. Z důvodu víry se mělo
za to, že znetvořené dítě je potomkem Ďábla a nemá duši, tedy jeho usmrcení
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nebylo tak přísně trestáno, jako zabití normálně vypadajícího plodu či dítěte. 164
Dalším ukazatelem úmyslné vraždy dítěte bylo neuvázání pupeční šňůry. Tuto
informaci můžeme nalézt i u výslechu Anny Chovancové, která je tázána, zda po
porodu pupek zavázala. Ona odpověděla, že nezavázala, protože pokládala
narozené dítě za mrtvé.165 Dále J. Dibelka říká, že „jako hlavní důkaz o živorodnosti
sloužila v této době [1. pol. 18. století] hydrostatická (pneumonální, lumbální)
docimasie – ponoření plic dítěte do džberu s vodou. Pokud vyplavaly, soudilo se, že
je nadnesl vdechnutý vzduch (tj. že se dítě narodilo živé), a pokud klesly ke dnu, že
se dítě narodilo mrtvé. Tato praxe však byla již od konce 17. století zpochybňována
profesory z německých univerzit, kteří upozorňovali na to, že například i počínající
rozklad způsobuje uvolňování plynů a také pokusy matky o oživení dítěte dýcháním
do úst mohou plíce naplnit vzduchem.“166 Tuto metodu však vybrané smolné knihy
nezmiňují.
V knihách se ohledně ohledání těla novorozeněte dočteme velmi málo, což je
dáno i malým množstvím rozsáhlých záznamů, které poskytují právě tento druh
informací.

Svobodná, vdaná či vdova
V každé kultuře a v každé době existuje určitá forma regulace porodnosti a lze
tedy říci, že vždy určitá část dětí byla usmrcena. Starý demografický režim byl velmi
netolerantní ke svobodným matkám, které se hříchem smilstva rázem objevily na
samém okraji společnosti. Jak to ale bylo se ženami, které v si v manželství nemohly
či nechtěly z nějakého důvodu dovolit další dítě? Co ženy, které ve svazku
manželském porodily mrtvé dítě? Či si vyvolávaly potrat? Měly k tomu vůbec důvod?
Jak se na ně pohlíželo?
Ve vybraných smolných knihách v případě infanticidy rapidně převažují
svobodné ženy či vdovy. Můžeme nalézt pouze dva případy infanticidy vdaných žen.
Jedná se o Dornu Jalovcovou, která roku 1599 postavena před soud v Solnici. Sama
uvádí, že dítě zahrabala proto, že se narodilo již mrtvé a bála se hněvu manžela.
Později přiznává, že dítě zabila.167 Zda šlo skutečně o narození mrtvého dítěte, či
164
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žena přiznala zabití pouze pod torturou, lze jen stěží usuzovat. V druhém případě se
žena dopustila cizoložství, z kterého otěhotněla. Později narozené dítě tedy zabila,
pročež byla pohnána před soud. 168 Zdá se být pravděpodobné, že pokud žena
nebyla přistižena při cizoložství, její popřípadě nemanželské dítě mohlo být dost
dobře pokládáno za potomka jejího manžela. Podle vybraných smolných knih není
více vdaných žen, které porodily mrtvé dítě, postaveno před soud. Což je zajímavé
právě vzhledem k dobovému chápání nepřirozenosti potratu. Osobně se domnívám,
že vdaných žen, kterým se narodilo mrtvé dítě, bylo více. Vybrané knihy však o nich
nehovoří. Bral se snad na ženy v manželství jiný metr?
Ve smolných knihách je tedy absolutní převaha svobodných žen, tzv. dcer169,
či vdov, u kterých bylo na první pohled zřejmé, že jejich těhotenství souviselo se
smilstvem. Rozdíly v trestech mezi svobodnou ženou a vdovou jsem nenalezla.
Zajímavostí je trest pro vdovu, která se dopustila smilstva a následně potom
otěhotněla (před soudem pro smilstvo a neprokázanou infanticidu). Podle
buchlovského soudu byla povinna se svým milencem vstoupit do manželství a spolu
s ním vypovězena.170 Totožný trest pro vdovy, tedy nový sňatek, vícekrát v knihách
nenajdeme.
Lze tedy říci, že problém infanticidy (a to jak zabití dítěte po porodu, tak i jeho
vyhánění z matčina lůna) je záležitostí převážně žen, které nebyly provdány. Ne
nadarmo se jí přezdívá „zahubení neřádně nabytého plodu“ – v manželství se dětí
„nabývalo řádně“.

Sociální postavení matek vražednic
Jakého společenského postavení byly ženy dopouštějící se infanticidy?
S naprostou převahou se jedná o ženy svobodné, většinou ve službě. Ta byla
považována za nezbytnou životní zkušenost a přípravu na vlastní existenci
jedince. 171 Služba je však ukazatelem spíše přibližného věku ženy, nikoli její
chudoby. Do čelední služby totiž vstupovaly i děti sedláků, kteří jistě netvořily
168

Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově, případ Bohunky Hladké, z roku 1633, s.186-187
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nejchudší část venkovské společnosti. Před soud se dostávají ale i sirotci, vdovy či
ženy, které již disponují nějakým majetkovým vlastnictvím, například žena, která ve
výpovědi uvádí, že zabila své dítě ze strachu, aby nepřišla o řemeslo.172 Jednou je
zmiňovaná koželužka. 173 Konkrétní informace o sociálním postavení dívek či žen,
zda se jednalo selky, ženy v podruží (až na jeden případ z Lipníka),174 chalupnice a
tak podobně, není uvedeno a tedy ani dostatečně zřejmé.

Děvčátka nebo chlapci?
Z výpovědí poskytnutých u hrdelního soudu by nás mohlo zajímat, zda se
ženy více zbavovaly chlapců či děvčat. Pokud knihy smolné uvádění pohlaví dítěte,
které bylo zabito, jedná se jak o chlapce, tak dívky. Domnívám se tedy, že není
žádný důvod předpokládat, že by například dívky byly postihnuty infanticidou více
než chlapci či obráceně. Pokud vezmeme v úvahu společnost té doby, její mentalitu
a zvyky, nezdá se, že by nemanželská dívka či chlapec byl v pozdějším životě
nějakým způsobem zvýhodněn. Chlapec nemohl vykonávat žádné řemeslo, „čisté“
společenské okruhy se před ním uzavřely. Dívka byla stejně znevýhodněna svým
původem, po celý její život byl na ní vyvíjen společenský tlak, ale také se nemohla
dobře vdát. Pokud se žena rozhodla, že si dítě nemůže či nechce nechat, jistě se
neohlížela po tom, zda dítko se narodilo jako chlapec či dívka.

Pokřtěné dítě
Již v teoretické části této práce bylo zmiňováno několik informací o zásadním
problému nekřtěňátek Smolné knihy se jen málokdy zmiňují o pokřtěných
novorozeňatech. Ačkoli nepokřtěné dítě ztrácelo možnost spásy, obávám se, že ženy
pokřtily své dítě opravdu pouze výjimečně. Po porodu se žena jistě chtěla mrtvoly
zbavit co nejrychleji a na křest po tom, co své dítě zabila, jistě neměla čas pomýšlet.
Vybrané smolné knihy uvádějí pouze čtyři případy pokřtěných dětí. Tři ženy
vypověděly, že dítě stihly pokřtít,175 v jednom případě je dítě pokřtěno následně po
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tom, co bylo nalezeno ještě živé. Ovšem krátce poté zemřelo.176 Jiná data se ve
smolných knihách neudávají.

Uvedené důvody vedoucí k infanticidě
Ani uvedených důvodů, které vedly k infanticidě nenajdeme mnoho. Nejčastěji
je však zmiňováno nabádání milence na ženu, aby se dítěte zbavila a to jak před
porodem, tak i po něm. Neváhal sáhnout i k výhružkám. Dalším důvodem je uváděn
strach – a to ze samotného výkonu trestu, tak například z otce, který by ženu,
svobodnou matku, která pošpinila dobré jméno celé rodiny, zbil či vyhnal. Dále je
zmiňován strach z hanby a okolní společnosti, která svobodnou matku jistě
odsoudila. V poslední řadě je jedenkrát zmiňován strach o ztrátu řemesla.177
Z těchto mála případů lze usuzovat, že nejčastějším důvodem k infanticidě,
bylo nabádání milence k tomu, aby žena dítěte zahubila.

Dobrovolné početí či znásilnění?
Ve výpovědích, které jsem nalezla ve smolných knihách, uvádí pouze pět žen,
že přímo musely být muži po vůli, či dokonce znásilněny. 178 Ve většině ostatních
případů se nezmiňuje skutečnost, zda žena svolila k pohlavnímu styku dobrovolně či
pod násilím. Také u rodinných příslušníků chybí údaj o tom, zda šlo o dobrovolný
incest či nikoli. Jak jsem již zmínila, ženy, které se dopouštěly infanticidy, byly
nejčastěji mladé, stejně jako jejich milenec. Ve výpovědích se však objevují údaje o
tom, že milenci měli styk spolu opakovaně. Pokud chybí údaj o tom, že by žena byla
nějakým způsobem donucena, domnívám se, že v drtivé většině takových případů
šlo o styk dobrovolný.
Otázkou zůstávají případy, kdy žena měla styk s určitou autoritou ve svém
okolí, například hospodářem u kterého sloužila, či rodinným příslušníkem, například
otčímem. V těchto případech lze předpokládat, že se žena i u výslechu bála vyznat
fakt, že byla ke styku donucena. Zda považovat tyto sexuální styky za dobrovolné, či
176
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násilné, lze bez přesných svědeckých výpovědí jen stěží odhadovat a ocitáme se na
úrovni pouhých spekulací.

Muži a infanticida
I muži hrají nepochybně v problému infanticidy svou roli. O tom, jak muži mohli
zachránit sňatkem svou těhotnou milenku bylo zmiňováno v teoretické části této
práce. Smolné knihy o těchto zachráněných ženách nehovoří. Jakou roli tedy hrají
muži u žen, které se dostaly před soud za zločinu zabití svého neřádně nabytého
plodu?

Sociální postavení milenců
Ve výpovědích se nejčastěji uvádějí muži, otcové zabitého nemanželského
dítěte, patřící k nižšímu společenského stavu, ale objevují se i muži, kteří byly
hospodáři a tedy disponovali určitým majetkem. Ve většině případů se však jedná o
příležitostný románek mezi čeledí, či mladými lidmi, kteří zatím nevlastnili své
hospodářství či sami nevykonávali řemeslo. Mnohokráte je tedy v knihách uváděn
čeledín či pacholek. Dalšími nejčastěji zmiňovanými muži ve vybraných smolných
knihách jsou tovaryši a příslušníci rodiny, ke které matka vražednice příslušela, či u
které sloužila. Konkrétně se jedná o otčíma,179 dále je zmiňován švagr a v dalším
případě je uveden člen rodiny se stejným příjmením jako obviněná žena. Ačkoli je
projednáván i případ incestu, nedozvíme se, zda se jedná o otce, otčíma či strýce.180
Vícekrát jsou zmiňováni pastorci. Nejméně pak muži vykonávající určité řemeslo
(např. sládek, havíř, truhlář, zámečník, tkadlec). Jednou je dokonce zmiňován i
posluchač teologie, který měl danou ženu navíc znásilnit.181 Z tohoto malého výčtu
lze předpokládat, že infanticida byla nejvíce páchána na dětech, které vzešly
z příležitostného dobrovolné románku dvou (často) mladých lidí či po zneužití určitou
autoritou.
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Tresty mužů
Jaké tresty dostávali muži, kteří byli usvědčeni z napomáhání infanticidě, či za
pouhé prokázané smilstvo? Pokud smolné knihy uvádějí informace o trestání mužů,
jedná se ve většině případů o tresty za smilstvo. V roce 1629 byl Jan Lukšov za svůj
zločin, zabití dvou novorozeňat své milenky, potrestán trestem smrti. Nutno
podotknout, že byl navíc ženatý s jinou ženou.182 Také Václav Síčků se před soudem
přiznal k tomu, že cizoložil a dítě své zabil. Zda se jedná o dítě z jeho manželství či
mileneckého vztahu není zcela zřejmé. Navíc vyhrožoval zapálením Buchlovic.
Každopádně jeho trestem bylo čtvrcení.183 Pokud pouze žena zabila své novorozeně,
nemohl být její milenec souzen za vraždu dítěte a tedy stanul před soud za smilstvo
či cizoložství, pro které příslušely spíše tresty zneucťující. Fakt, že ženu nabádal, aby
se dítěte zbavila, nebylo pro ženu žádnou polehčující a pro muže přitěžující
okolností.
Lze předpokládat, že z počátku novověku nebylo při výslechu ohledně
infanticidy nutné trestat partnera ženy. To, že si neuchovala žena poctivost, bylo
hlavně její záležitostí, nikoli muže. Od 17. století získáváme více informací o mužích
a jejich trestech. Jedná se o vymrskání, vypovězení, vypálení cejchu či vězení
v šatlavě. Od 18. století se ve zmíněných smolných knihách objevují tresty jako
vězení a nucené práce a to v rozmezí od šesti měsíců až jednoho roku. Ač byli muži
vinni minimálně stejně jako žena, dostávalo se jim mnohem mírnějších trestů, pokud
vůbec nějakého.

Slib sňatku
Až od 17. století bylo postupně nutné pro uzavření sňatku udělení církevní
svátosti. Do té doby bylo běžné, že slib, který si lidé dali před zraky svědků
(nejčastěji z rodiny), legalizoval jejich vztah a započal jejich sexuální život. Ve
smolných knihách se tedy dozvídáme o tom, jak muži slibují ženám manželství, a to
hlavně z toho důvodu, aby svolily k sexuálnímu vztahu. Celkem čtyři ženy uvádějí, že
jim byl slibován sňatek.
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odchodu. 185 U ostatních případů není uvedena informace o plánech budoucího
soužití partnerů.
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ZÁVĚR
Tato práce měla za úkol vypracovat analýzu vydaných edic smolných knih
z Čech a Moravy z 16. – 18. století a to především z hlediska infanticidy a způsobu
jejího trestání. Cílem bylo ukázat charakteristiky tohoto zločinu, každodenní život
matek vražednic a demonstrovat změnu mentality dávné společnosti. Díky několika
historickým metodám se tato práce snažila odpovědět na otázky, které byly na
začátku vyřčeny.
Vybrané smolné knihy pocházejí z pětadvaceti měst, která leží v devíti krajích
současné České republiky a obsahují téměř 130 případů související s infanticidou
z časového období 1526 až 1764. Při použití několika druhů komparace trestů za
prokázanou a neprokázanou infanticidu, se ukázal vývoj způsobu trestání. Do
počátku 17. století se v knihách nesetkáváme s jiným trestem než trestem smrti.
Většinou se postupovalo podle regulí - Koldínova zákoníku, který již předtím přijal
z Caroliny trest zahrabání zaživa a probití kůlem. Jiné tresty, např. utopení, jsou
velmi vzácné a to nejen v dané době, ale i na konkrétním místě, kde se objevují. Od
17. století už nacházíme i jiné tresty, i když i ty lze považovat za výjimečné a jistě
k nim došlo na základě přímluv vysoce postaveného člověka. K markantnějším
změnám dochází po skončení třicetileté války, kdy mizí pohřbívání žen zaživa. Před
tím, než je žena uložena do země (a leckdy i probita kůlem), je sťata. Od počátku 18.
století je stále obtížnější dokázat infanticidu a přibývají případy tzv. neprokázané
infanticidy. Teprve až od poloviny 18. století se začínaly objevovat alternativní tresty
– většinou nucené práce na obecním a panském díle a soud začaly zajímat i
podrobnosti případu, jako je motiv, jméno milence, dobrovolnost početí a podobně.
Ač se lidský život začíná chránit a čím dál víc je opouštěn trest smrti, je nutno
podotknout, že jako trest za prokázanou infanticidu zcela nikdy nevymizel.
Pokud žena nepřiznala infanticidu, často si zachránila život a byla souzena
pouze pro smilstvo, které se většinou trestalo druhem trestu pošpiňujícím čest
jedince ve společnosti (pranýř, cejch, vypovězení, nucené práce). Ovšem ani tresty
smrti nebyly vyloučeny, zvláště do 16. století. Za napomáhání s infanticidou čekal
dotyčného často stejný trest jako matky vražednice. Uvedené případy tuto praxi
dosvědčují. Komparace trestů v královských a poddanských městech neodhalila
žádné rozdíly.
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Tato práce nemapovala pouze vývoj trestů, ale i samotný každodenní život
žen, které se zbavily svého dítěte. Vražedkyně vlastního plodu byly nejčastěji
svobodné dívky či vdovy, převážně ve službě, které se obávaly hanby jak ze strany
společnosti, tak i rodiny a krutého trestu. Vdaných žen nacházíme ve smolných
knihách jen poskrovnu. Do jiného stavu přišly nejčastěji s čeledínem či tovaryšem,
avšak část otců disponovala určitou společenskou autoritou. Své těhotenství často
skrývaly a vymýšlely různé lsti, aby nepadly v podezření okolní, velmi všímavé
společnosti, kde existovala silná sociální kontrola. Často se uchylovaly k některým z
abortivních technik, které by ženám pomohly zbavit se dítěte ve chvíli, kdy díky
nepřítomnosti menstruace, tzv. červených květů, poznaly, že jsou těhotné. Dalším
ukazatelem těhotenství bylo samozřejmě i zvětšující se břicho. Ač se objevují i
mechanické abortivní metody, téměř vždy byly doplněny některou z chemických
metod, tedy užíváním nějaké byliny, která potrat vyvolala. Ovšem i tyto techniky
nemusely být vždy účinné a došlo ke spontánnímu porodu. Ten probíhal nejčastěji o
samotě na odlehlém místě. Narozené dítě, nehledě na to, zda bylo chlapcem či
dívkou, bylo později zabito, nejčastěji zadušeno, rukou samotné matky a zakopáno či
vhozeno tam, kde žena předpokládala, že se nikdy nenajde. Jen v mála případech
nebylo dítě zabito a živé někam odloženo. Pokud se mrtvola dítěte našla, byla
prohledána stejně jako předpokládaná matka dítěte. Zkoumalo se, zda bylo
dostatečně vyvinuté na to, aby přežilo. Narození mrtvého dítěte (stejně jako potrat)
se v tehdejší společnosti nepokládalo za něco přirozeného, co se leckdy stane. Pak
žena stanula před soudem a byla trestána. Až v 18. století se začalo více přihlížet na
vinu muže, který často svou milenku nutil k zabití dítěte. Pokud se ale prokázala jeho
vina, byl souzen za smilstvo a byl mu tedy udělován o mnoho mírnější trest, než měly
matky vražedkyně.
Některé otázky byly zodpovězeny beze zbytku, například kolik žen se v daném
kraji dostalo před soud ve věci infanticidy, jaký trest jim byl vyměřen, jak se měnil.
Jiné odpovědi nejsou tak úplné a umožňují buď vytvořit si jen pravděpodobný
obrázek té doby či poskytnout možné pohledy na dané téma.
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PŘÍLOHY A TABULKY
1.1 Rozmístění uváděných pramenů po České republice
(zdroj slepé mapy ČR: http://free--top.tym.cz/images/map/mapa-cr-slepa-kraje.png)
kraje.png)

1.2 Dobové zobrazení trestu za infanticidu – pohřbení
bení zaživa a probití kůlem
k
do srdce
(převzato z knihy: Lenderová, Milena, Žena v českých zemích od středověku do 20. století,
století s. 572)
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Tabulka 1. Tresty za abort ,infanticidu a její napomáhání
MÍSTO

DATUM

ZLOČIN

TREST

Bojkovice

1663

infanticida

popravena, zahrabána

Bojkovice

1675

infanticida

uťata jedna ruka, zahrabána, kůlem probita

Bojkovice

1707

infanticida

popravena

Buchlov

1569

infanticida

zahrabána, kůlem probita

Buchlov

1590

neprokázaná infanticida

metlami vypovězena na 3 míle

Buchlov

1592

infanticida - MUŽ

čtvrcen

Buchlov

1595

infanticida

zahrabána, kůlem probita

Buchlov

1601

infanticida

pardus, vypovězena na 4 míle

Buchlov

1602

odložení dítěte s následkem smrti

vypovězena

Buchlov

1602

neprokázaná infanticida

nucený sňatek s milencem, vypovězeni

Buchlov

1633

infanticida

popravena, zahrabána, probita kůlem

Buchlov

1638

infanticida

popravena, zahrabána, probita kůlem

Velká Bíteš

1640

infanticida

zahrabána a kůlem probita, na přímluvu nejprve popravena

Velká Bíteš

1672

infanticida

popravena, zahrabána

Velká Bíteš

1684

infanticida

popravena, zahrabána

Velká Bíteš

1692

infanticida

popravena, zahrabána

Velká Bíteš

1731

neprokázaná infanticida

osvobozena apelačním soudem

Velká Bíteš

1577

infanticida

smrt

Solnice

1569

infanticida

popravena

Solnice

1572

abort a infanticida

za živa zahrabána, probita kůlem

Solnice

1572

pomoc při infanticidě

za živa zahrabána, probita kůlem

Solníce

1596

infanticida

za živa zahrabána, probita kůlem

Solníce

1599

infanticida

za živa zahrabána, probita kůlem

Milevsko

1590

infanticida

popravena

Kostelec n. Č. l.

1671

infanticida

popravena

Kostelec n. Č. l.

1694

neprokázaná infanticida

<neuvedeno>

Kostelec n. Č. l.

1722

infanticida

popravena

Kostelec n. Č. l.

1722-24

infanticida

původně poprava - konečný rozsudek nedochován

Kostelec n. Č. l.

1745

neprokázaná infanticida

pouze za smilstvo: 6 týdnů práce

Kostelec n. Č. l.

1749

neprokázaná infanticida

pouze za smilstvo: 6 týdnů práce

Kostelec n. Č. l.

1754

neprokázaná infanticida

pouze za smilstvo a tajné těhotenství: jednoleté vězení

Kostelec n. Č. l.

1752-54

neprokázaný abort a incest

dvouleté věznění

Kostelec n. Č. l.

1757

odložení dítěte s následkem smrti

<neuvedeno>

Pardubice

cca.1538

infanticida

trest smrti

Pardubice

1544

infanticida

<neuvedeno>

Pardubice

1555

abort

utopena

Pardubice

1555

infanticida/narození mrtvého dítěte?

utopena

Pardubice

1564

pomoc při infanticidě

zahrabána, kůlem probita

Chlumec n. Cid.

1617

zanedbání péče o dítě

osvobozena, dítě vráceno - podmínečný trest smrti

Chlumec n. Cid.

1637

abort

<neuvedeno>

Chlumec n. Cid.

1645

abort a infanticida

<neuvedeno>

Chlumec n. Cid.

1667

infanticida

<neuvedeno>

Dobruška

1588

infanticida

zahrabána, kůlem probita

Dobruška

1589

utajení porodu mrtvého dítěte

na přímluvy vypovězení z panství na 5 mil

Dobruška

1590

nalezeno u ní mrtvé dítě

na přímluvy vypovězení z panství na 5 mil

Dobruška

1593

abort a infanticida

zahrabána, kůlem probita

Dobruška

1603

infanticida

popravena

Dobruška

1603

abort

na přímluvy omilostněna

Dobruška

1605

infanticida

zaživa zahrabána, probita kůlem
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Dobruška

1611

nalezeno u ní mrtvé dítě

na přímluvy omilostněna

Dobruška

1611

infanticida

na přímluvy nejprve popravena, zahrabána, kůlem probita

Dobruška

1636

infanticida

popravena, zahrabána, kůlem probita

Dobruška

1699

infanticida

uťata pravá ruka, popravena, zahrabána, probita kůlem

Dobruška

1718

infanticida

popravena, probita kůlem
popravena, probita kůlem

Dobruška

1735

infanticida

Dobruška

1752

infanticida

<neuvedeno>

Dobruška

1759

infanticida

6 měsíců nucené práce v železech a poutech

Kutná Hora

cca.1526

infanticida

<neuvedeno>

Kutná Hora

1552

infanticida

zahrabána, kůlem probita

Kutná Hora

1554

abort a 2x infanticida

zahrabána, kůlem probita

Kutná Hora

1554

infanticida

zaživa zahrabána

Kutná Hora

1555

2X abort

zaživa zahrabána, kolem probita

Kutná Hora

1559

infanticida

zaživa zahrabána, kolem probita

Kutná Hora

1560

infanticida

zaživa zahrabána, kolem probita

Kutná Hora

1563

infanticida

zaživa zahrabána, kolem probita

Kutná Hora

1571

infanticida

zaživa zahrabána, kolem probita

Smidary

1750

neprokázaná infanticida

pouze za smilstvo: 6 týdnů nucené práce v okovech

Votice

1692

infanticida

popravena, zahrabána, kůlem probita

Votice

1692

pomoc při infanticidě

jednoleté nucené práce

Votice

1692

infanticida

popravena, probita kůlem, zahrabána

Votice

1710

infanticida

popravena, probita kůlem, zahrabána

Votice

1714

infanticida

popravena, probita kůlem, zahrabána

Votice

1751

infanticida

popravena, probita kůlem, zahrabána

Rokycany

1599

neprokázaný abort a infanticida

vypovězena z města, vymrskána

Rokycany

1612

infanticida

popravena

Benešov

1693

abort

popravena, probita kůlem, zahrabána

Benešov

1699

abort

popravena, probita kůlem, zahrabána

Benešov

1743

neprokázaná infanticida

pololetní nucené práce

Benešov

1764

navádění k utajení těhotenství - MUŽ

jednoleté nucené práce

Benešov

1708

abort

popravena, probita kůlem, zahrabána

Benešov

1708

neprokázaná infanticida

pololetní nucené práce

Divišov

1674

infanticida

popravena, zahrabána

Divišov

1707

infanticida

hodinu stát s mečem u pranýře a vymrskána

Divišov

1751

neprokázaná infanticida

pokárána, propuštěna

Bystré

1629

neprokázaná 2x infanticida

popravena

Tábor

1609

abort a infanticida

zaživa zahrabána, kolem probita
zaživa zahrabána

Tábor

1596

infanticida

Tábor

1579

infanticida

zaživa zahrabána

Tábor

1579

pomoc při infanticidě

zaživa zahrabána

Tábor

1559

pomoc při infanticidě

upálena (i za žhářství)

Tábor

1559

infanticida

zahrabána

Tábor

1549

infanticida

zaživa zahrabána

Louny

1591

infanticida

zaživa zahrabána

Louny

1592

infanticida

zaživa zahrabána

Louny

1594

infanticida

popravena a zahrabána

Louny

1620

infanticida

oběšena
popravena

Louny

1624

infanticida

Louny

1628

infanticida

popravena

Louny

1652

infanticida

popravena, zahrabána a probita kůlem

Louny

1677

infanticida

popravena, srdce probito kůlem, zahrabána

Louny

1697

infanticida

popravena, probita kůlem, zahrabána
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Louny

1702

infanticida

popravena, probita kůlem

Louny

1725

infanticida

popravena, hlava naražena na kůl

Příbram

1686-87

abort

popravena, probita kůlem, zahrabána

Příbram

1693

abort

popravena, probita kůlem, zahrabána

Příbram

1710

abort

popravena, probita kůlem, zahrabána

Příbram

1736

abort

popravena, probita kůlem, zahrabána

Příbram

1743-44

neprokázaná infanticida

zmírnění na 6 týdnů nucených prací

Čechtice

1728-29

neprokázaná infanticida

jednoleté nucené práce

Neveklov

1714

abort

popravena

Neveklov

1744

neprokázaný abort

pouze za smilstvo: 6 týdnů nucených prací

Neveklov

1754

pomoc při infanticidě

dvouleté nucené práce

Vlašim

1736

infanticida

popravena, probita kůlem, zahrabána

Vlašim

1749

infanticida

popravena, probita kůlem

Vlašim

1745

neprokázaná infanticida

pouze za smilstvo: 6 týdnů nucených prací

Prčice

1716

neprokázaná infanticida a prokázaný abort

<neuvedeno>

Prčice

1727

zatajený porod mrtvého dítěte

<neuvedeno>

Miličín

1568

infanticida

<neuvedeno>

Lipník

1615

3x abort

utopení

Lipník

1615

abort

pardus, cejch, vypovězena

Lipník

1615

infanticida

<neuvedeno>

Lipník

1620

4x infanticida a abort

<neuvedeno>

Lipník

1629

infanticida

<neuvedeno>
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