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Summary 

This thesis deals with witch trials in Jesenicko. The first part investigates general history of 

witchcraft and the book that many Inquisitors used as a guide for discovery and trial of 

witches. Subsequently it describes torture chamber, torture and various instruments of 

torture. A substantial part of the thesis is Jeseníky Inquisition management processes and 

detailed history Jeseníky, Velké Losiny, Šumperk and processes, including thein 

comparison. Another section is devoted to the design of hiking trails and cycle paths „To 

witch trials“, containing information about the itinerary and stops. 

Keywords: witch trials, Jesenicko, torture, Henry Francis Boblig, trail and cycle path 

Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou čarodějnických procesů na 

Jesenicku. V první části je rozvedena obecná historie čarodějnictví a knihy, která mnohým 

inkvizitorům sloužila jako návod k odhalení a souzení čarodějnic. Následně jsou popsány 

mučírny, tortura, a jednotlivé mučící nástroje. Podstatnou částí práce je popis vedení 

jesenických inkvizičních procesů a podrobná historie jesenických, velkolosinských a 

šumperských procesů, včetně jejich porovnání. Další část práce je věnována současnému 

stavu některých památek, jejichž historie je spjata s érou čarodějnických procesů na 

Jesenicku. Poslední část je věnována návrhu turistické stezky a cyklostezky „Za 

čarodějnickými procesy“, obsahující itinerář a informace o zastaveních. 

Klíčová slova: čarodějnické procesy, Jesenicko, tortura, Jindřich František Boblig, stezka a 

cyklostezka 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku čarodějnických procesů na 

Jesenicku. Za Jesenicko je v tomto případě považován nejen okres Jeseník, ale též okres 

Šumperk, neboť je spojují totožné tragické události, které s sebou svatá inkvizice přinesla. 

Historická část je věnována nejen detailnímu popisu inkvizičních procesů v oblasti 

Jeseníku, Velkých Losin a Šumperka, ale též samotným počátkům „čarodějnictví“, jimiž 

byly tyto procesy ovlivněny. V kapitole je rovněž objasněn pojem tortura, dále jsou 

definovány objekty mučíren, popsány jednotlivé mučící nástroje, a v neposlední řadě též 

vylíčen postup vedení samotných jesenických inkvizičních procesů. 

Další část práce obsahuje výčet některých památek, které spojuje éra 

čarodějnických procesů. Popsána je nejen jejich stručná historie, ale především současný 

stav a expoziční zajímavosti. Je možno se také dozvědět, v jakých místech je památka 

situována, kdy je otevřena a jaká je současná cena vstupného. 

V poslední, praktické části, se věnuji návrhu turistické stezky a cyklostezky „Za 

čarodějnickými procesy“, která by měla sloužit návštěvníkům Jesenicka. Na trasách mohou 

turisté navštívit nejatraktivnější památky, které zasáhly inkviziční procesy. Kromě návrhu 

kapitola obsahuje též stručný itinerář cest a popis míst. K návrhu stezek rovně připojuji 

návrh značek, které by měly označovat jednotlivá zastavení. 
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2 Historie čarodějnických procesů na Jesenicku 

2.1 Historie čarodějnictví 

Problematika čarodějnických procesů netkví pouze v jejich důsledcích, ale hlavně 

v tom, kdo za nimi stojí a díky komu bylo na lavici obžalovaných posazeno množství 

nevinných lidí. Ďábel, satan, čert, démon nebo zkrátka jen představitel zla. Je možné ho 

nazývat jakkoli, ale uvědomit si význam jeho moci je těžko splnitelný úkol i pro 

odborníky, zabývající se křesťanskou teologií (Kočí, 1973). 

Po celá tisíciletí se většina náboženství zaobírá tematikou dobra a zla. Na straně 

dobra, která je většinou nadřazena zlu, stojí Bůh, na straně opačné ďábel. Ten stojí za 

všemi negativními vlivy, jenž činí člověku útrapy, nemoci, bolest a smrt. Uhynutí zvířat, 

zákeřné bouře ničící úrodu, podpálení statků blesky či ničivá zemětřesení, všechny tyto 

jevy byly lidmi interpretovány jako působení ďábla, který může ochromit lidskou duši a 

posednout lidskou mysl. Nejvýstižnějším pojmem Starého zákona, který vystihuje 

samotnou podstatu ďábla, je slovo protivník. Protivník boží, mající podobu padlého 

anděla, byl za své hříchy svržen z nebeského království a v pekle vytvořil svou vlastní 

hierarchii, podobající se té boží. V novozákonním pojetí byl ďábel vládcem světa a 

věčným svůdcem Ježíše. Ďáblovo počínání však nebylo úspěšné a jeho definitivní 

porážkou bylo ukřižování Ježíše Krista (Kočí, 1973). 

Lidé odjakživa věřili ve zlé duchy beroucí na sebe lidskou či zvířecí podobu a 

přikládali jim nejrůznější čarodějné dovednosti. Tyto nadpřirozené schopnosti pak získal i 

ten, který s démony přišel do styku – mohl buďto pomáhat nebo škodit, a tak vznikly 

pojmy bílá a černá magie. Myšlenky a představy o těchto osobách se díky působení 

církevních synod a dekretů v průběhu dějin pozměňovaly. Svou ucelenou podobu dostaly 

až v průběhu 13. století a staly se základním kamenem ke stíhání podezřelých osob. 

Vynucovacím prostředkem byla tortura, díky níž se podezřelí přiznávali k činům, které 

nespáchali, ale byly v souladu s veřejně uznávanými pověrami o čarodějnictví (Kočí, 

1973). 

Teorie čarodějnictví byla založena na prostém faktu, který zmiňuje i samotná bible, 

a to na uzavření smlouvy (paktu) mezi člověkem a ďáblem. Člověk se uzavřením smlouvy 
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zřekl Boha a veškerou svou víru přeorientoval na ďábla, svého nejvyššího pána. Za 

propůjčku ďábelské moci obětoval svou duši, kterou satanovi odevzdal po vypršení 

stanovené lhůty či po smrti. Smlouva, jíž ďábel v úschově, byla podepisována krví, která 

někdy kapala do plamenů hořících kostí mrtvých. Zaprodanec se mohl zachránit pouze 

v případě, že získal smlouvu nazpátek a zničil ji. Pakt s ďáblem znamenal nejen nenávratné 

odloučení od Boha a církve, ale také vážný přečin - kacířství. Veřejné mínění o těchto 

lidech nebylo příliš optimistické, připisovaly se jim nejhorší a nejodpornější skutky. Kacíři 

a čarodějnice údajně běžně obcovali s ďáblem a dopouštěli se častých sexuálních orgií 

(Kočí, 1973). 

Osoby upsané ďáblu se pod vedením svého pána často sdružovali do 

čarodějnických sekt. Tyto sekty měly svá základní ustanovení a pravidelně sloužily mše. 

Základní povinností jejich členů bylo škodit křesťanům. Novým členkám, tzv. novickám, 

vtisknul ďábel své znamení do určitého místa na těle. Toto zcela necitlivé ďábelské 

znamení, tzv. stigma diabolicum, bylo významným usvědčujícím faktorem čarodějnických 

procesů. Vyšetřovatelé si při jejich hledání na tělech obviněných vedli většinou podvodně, 

protože používali speciální duté jehlice, které nečinily bolest (Kočí, 1973). 

Dějištěm čarodějnických shromáždění, sabatů, byla většinou vysoká hora a konaly 

se v noci, většinou z pátků na soboty (obrázek 1). V čele sabatu stál sám ďábel a brával na 

sebe podobu kozla. Na programu bylo skládání slibu nováčků, orgie, přejídání, nadměrná 

konzumace alkoholu, křepčení a učení se nových kouzel. Čarodějnice zde také dostávaly 

speciální masti, díky nimž se byly schopné se přenést na jakékoli místo, např. v podobě 

zvířete (Kočí, 1973). 

 

Obrázek 1: Představa sabatu s hostinou a tancem, 1669 – expozice ve Vodní tvrzi (foto: Mičková, 2012) 
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Údajné spojení lidí s ďáblem nemělo mnoho výhod. Jedinou jejich předností byla 

schopnost škodit lidem, zvířatům a majetku ostatních. Čarodějnice mohly ovlivnit počasí, 

škodit zvířatům, vyvolat lidem nemoci, odebrat rozum a život. Všechny tyto schopnosti 

jim zajistil ďábel a kouzelné recepty. Oblíbeným prostředkem bylo např. znesvěcení 

hostie. Všechny tyto pověry a báchorky vedly odpůrce kacířů k vytvoření díla, které by 

jasně nastínilo, jak smilníky odhalit, potrestat a zabránit jejich šíření – k vytvoření Kladiva 

na čarodějnice („Malleus maleficarum“) – jedné z nejtemnějších knih lidstva (Kočí, 1973). 

2.2 Kladivo na čarodějnice - Malleus maleficarum 

Kniha období temna. Kniha, která výrazně ovlivnila evropské dějiny. A také údajně 

nejděsivější kniha, která kdy byla napsána. To všechno a ještě mnohem víc se hovoří o 

Kladivu, nejproslulejším „návodu“ na souzení čarodějnic. Je však i knihou mimořádně 

historické hodnoty, protože byla vydána ve Štrasburku již v roce 1486, tedy pouze 41 let 

po vynalezení knihtisku (obrázek 2). O knihu byl zřejmě obrovský zájem, protože časový 

horizont od sepsání k vydání nepřekonal ani jeden rok. Následujících dvě stě let tomu 

nebylo jinak, do roku 1669 vyšla ještě devětadvacetkrát, přičemž jen v Německu byla 

publikována nejméně šestnáctkrát (Kladivo na čarodějnice, 2006). 

 

Obrázek 2: Malleus maleficarum - původní latinské vydání - expozice ve Vodní tvrzi (foto: Mičková, 2012) 

Kladivo vychází z buly „Summis desiderantes affectibus“ papeže Inocencemta 

VIII. z roku 1484 a je jeho jakýmsi praktickým výkladem. Cílem buly bylo očistit církev 

od kacířů a zničit vše, co se neshodovalo s jejím učením. Skládá se ze tří částí. V první 

části je sepsán „vědecký“ důkaz o existenci čarodějnic a náklonnosti žen k čarodějnictví. 



Veronika Mičková: Čarodějnické procesy a cestovní ruch na Jesenicku 

 

2013  5 

 

Druhá část je zaměřena na jednotlivé druhy čarodějnických zločinů. Poslední, třetí část, 

pojednává o vedení čarodějnických procesů a formulaci výslechů (Neubauerová, Polách, 

2010). 

Autory tohoto trojdílného díla byli inkvizitoři Jindřich Institoris a Jakub Sprenger. 

Jindřich Institoris se narodil v Alsasku roku 1430 a působil v dominikánském řádu 

Institoris. Roku 1474 byl vyslán do Lužice, kde měl vykonávat kazatelskou funkci 

v křížovém tažení proti králi Jiřímu z Poděbrad. Svou ctižádostí, píli a nesčetným 

fanatismem se roku 1479 propracoval až na post inkvizitora Horního Německa, kde plně 

rozvíjel honbu za čarodějnicemi.  Mezi léty 1484-1486 pak rozpoutal procesy v Inšpruku a 

v Kostnické a Brixenské diecézi. S papežem Inoncencem VIII. spolupracoval na vydání 

buly „Summis desiderantes affectibus“, z níž poté Kladivo vycházelo. S českými dějinami 

jej naplno spojil rok 1500, kam byl papežem Alexandrem VI. poslán, aby dělal inkvizitora 

proti českým bratřím. Ještě než roku 1505 zemřel, stačil v Olomouci vydat knihu proti 

kacířským sektám. Druhý autor, Jakub Sprenger, se narodil v roce 1436 a působil ve 

stejném dominikánském řádu jako Institoris. Po většinu svého profesního života pracoval 

jako profesor a převor v Kolíně nad Rýnem. Roku 1481 byl pověřen vykonávat 

inkvizitorskou činnost v Mohuči, Kolíně a Trevíru. V Kolíně rovněž založil první, tzv. 

růžencové bratrstvo. Umírá roku 1495 ve Štrasburku (Kočí, 1973). 

Obsah knihy nepřináší nové poznatky, obsahuje teorie, které už byly vyřčeny dávno 

před jejím sepsáním. Jediným zcela novým prvkem je výrazná averze vůči ženskému 

pohlaví. Sprenger byl přesvědčen, že v každé ženě se skrývá zlo a je jen otázkou času, než 

propukne naplno a začne ničit své okolí. Praktickým podkladem jeho teorií byla biblická 

postava Evy svedené v ráji. Had měl být synonymem ďábla. Sprengerova nenávist k ženám 

byla tak silná, že před jeho teoriemi nemohla být klidná jediná žena. Podezřelá byla stejně 

tak mladá krásná děvečka, jako věřící stařenka. Zlo se mělo předávat z generace na 

generaci, matka dceři, dcera vnučce. Dominikánští inkvizitoři věřili nejen v ďábelské křty 

novorozeňat, ale též v možná početí s ďáblem. Zajímavým faktem je, že se Kladivo téměř 

nezabývá otázkou mužského pokolení. Těch se dotkli jen letmo, a to tím způsobem, že se 

podezřelými čarodějníky stávají pouze ti, kteří jsou příbuznými obviněných žen, či se snaží 

obhájit jejich nevinu. Přes veškerou snahu autorů se našla řada pochybovačů, těm však 

Institoris a Sprenger nabídli rozsáhlé argumenty. Je až neskutečné, kolik velkých osobností 
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tyto dominikánské teorie pohltily, patřily mezi ně např. Martin Luther nebo Jan Kalvín 

(Kočí, 1973). 

Nutno dodat, že v době konání velkolosinských a šumperských procesů se již podle 

Kladiva nesoudilo. Inkvizitor velkolosinských a šumperských procesů, Jindřich František 

Boblig, o existenci této knihy věděl, nicméně ji nevlastnil, na rozdíl od jeho „soka“ děkana 

Kryštofa Aloise Lautnera, jemuž byla zabavena při domovní prohlídce. Boblig se při svých 

výsleších odvolával převážně na bibli a na další dvě publikace, na známé Delriovy 

Disquisitiones magicae a na méně známé dílo španělského advokáta z Granady (Šindelář, 

1986). 

2.3 Mučírny a tortura 

Obávaná, pochmurná místa, jejichž název vzbouzí hrůzu už při pouhém vyslovení – 

mučírny. Ačkoliv již dnes nikdo nezažil onen tísnivý pocit marnosti a zoufalství, které zde 

lidé dozajista prožívali, neexistuje člověk, ve kterém by tato místa nevyvolala rozporuplné 

pocity (Vondruška, 1993). 

Středověk, na rozdíl od Starověku, nechápe „mučení“ jako součást trestu, šlo spíš o 

to, vynutit si přiznání. Důkaz viny či neviny se v počátcích Středověku prokazoval jinak, 

tzv. božím soudem neboli ordálem. Propagátorem božího soudu byla církev. Změna 

postoje církve nastala během 13. století. Odvrátila od zastávání postojů božího soudu, 

neboť docházelo k nesrovnalostem. Od 14. století byly ordály definitivně nahrazeny 

důkazním řízením, jehož součástí se stala tortura (Vondruška, 1993). 

Torturou rozumíme mučení, trápení či právo útrpné. Všechny výrazy mají stejnou 

podstatu. Její význam je shrnut již ve Zbraslavské kronice z roku 1291. Mučení bylo 

považováno za tradiční záležitost, díky níž je možno dosáhnout věrohodné výpovědi 

obviněných. Kdyby nebyla použita tortura, výpověď by nebyla „božsky“ pravdivá a mohl 

by ji ovlivňovat ďábel. Tortura byla přípustná v případě závažných deliktů, tedy např. 

v případě podezření z čarodějnictví. Od královských soudů se postupně přenesla i do těch 

městských a její pravidla se postupně sjednocovala, až nakonec stát stanovil její jasná 

pravidla (Vondruška, 1993). 



Veronika Mičková: Čarodějnické procesy a cestovní ruch na Jesenicku 

 

2013  7 

 

V českých zemích se od druhé poloviny 17. století začalo upouštět od zásad 

Obnoveného zřízení zemského a stále více uplatňoval trestní zákoník císaře Ferdinanda 

III., Constitutio Criminalis Ferdinandea. Na základě tohoto trestního zákoníku vzniklo 

Nové útrpné a hrdelní právo Josefa I., známé též pod názvy Josephina či Constitutio 

Criminalis. V tomto dokumentu bylo přesně popsáno, jak má tortura vypadat a jaké jsou 

jednotlivé postupy. Mučení mělo být krátké, efektivní, mělo se konat před polednem a 

nalačno. Byla umožněna až pětistupňová tortura, v případě jesenických procesů se užívalo 

tortury třístupňové. Ještě v dobách Marie Terezie bylo mučení běžnou součástí trestního 

řízení, došlo dokonce k jeho úpravám, a to v zákoníku Marie Terezie, Constitutio 

Criminalis Theresiana, roku 1768. Změnu přinesl až zákoník Josefa II. z roku 1787. 

Tohoto roku bylo mučení zrušeno (Vondruška, 1993). 

Mučírny, v nichž se tortura prováděla, se nejčastěji nacházela v královských 

hradech a městech, u feudálů jen výjimečně. Na hradech se zřizovaly ve sklepních 

prostorech, blízko žaláře. Ve městech byla vystavěna buďto přímo ve sklepení radnice 

nebo poblíž ní. Vzhled těchto temných místností nebyl výplodem fantazie ani náhody, měl 

přesný záměr, a to vzbudit v obviněném již na první pohled děs, strach a hrůzu. Bylo to 

místo chmurné, nečisté vyvolávající odpor a hanbu svého okolí. Vybavení bylo prosté a 

účelné, na zdech visely mučící předměty, doprostřed místnosti byl natažen žebřík sloužící 

z natažení obviněného, u něj kláda, okovy a pouta s řetězy, tak, aby měl kat vše po ruce 

(Vondruška, 1993). 

2.4 Nejběžnější mučící nástroje 

Kláda (šroubek, šarka) 

Zařízení, které se vyskytovalo v téměř každém žaláři a mučírně. Do spodní části se 

vkládaly nohy, horní část se poté pevně uzavřela. Vězňovy nohy byly v kládě upevněny tak 

dlouho, až mu natekly a začala z nich upadávat pokožka i s tkání (Vondruška, 1993). 

Dřevěná pouta, housličky (obrázek 3) 
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Předmět podlouhlého tvaru sloužící ke spoutání vězně. V housličkách byly tři 

otvory, horní na hlavu, prostřední na jednu ruku a spodní na druhou ruku. Výsledný dojem 

působil tak, jako by věžněný hrál na housle (Vondruška, 1993). 

 

Obrázek 3: Housličky - expozice ve Vodní tvrzi (foto: Mičková, 2012) 

Hruška 

Kovový předmět hruškovitého tvaru, který se používal jako roubík do úst, když 

přítomní nechtěli slyšet nářky a výkřiky mučených vězňů (Vondruška, 1993). 

Vázání 

Sloužilo ke svázání rukou a nohou, popř. se ruce přivázaly k tělu. Za použití 

roubíku se lana utahovala a tísnila mučeného (Vondruška, 1993). 

Palečnice (obrázek 4) 

Dva železné pláty spojené postranními šrouby s maticemi. Při tortuře se do nich 

vkládaly prsty rukou či nohou. Utahováním se pláty svíraly a mučenému lámaly kosti a 

klouby (Vondruška, 1993). 
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Obrázek 4: Palečnice - expozice ve Vodní tvrzi (foto: Mičková, 2012) 

Španělská bota (obrázek 5) 

Dva do oblouku prohnuté pláty ve tvaru boty, které měly na vnitřní straně hroty. 

Tyto hroty se mučenému při sevření plátů zabodávaly do holeně. Nástroj se v českých 

zemích používal až od konce 17. století (Vondruška, 1993). 

 

Obrázek 5: Španělská bota - expozice ve Vodní tvrzi (foto: Mičková, 2012) 

Čarodějnická stolice (obrázek 6) 

Zvláštní mučící nástroj, jenž sloužil ke zostření mučení či jako mezistupeň, mezi 

jednotlivými fázemi. Údajně byla vyrobena truhlářem ze Zlatých Hor. Obviněný byl zprvu 

ke stolici přivázán železnými objímkami, poté mu byly nasazeny palečnice či španělská 

bota (Neubauerová, Polách, 2010). 
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Obrázek 6: Čarodějnická stolice - expozice ve Vodní tvrzi (foto: Mičková, 2012) 

Žebřík 

Zařízení umístěné šikmo doprostřed místnosti. Nad žebříkem byla umístěna kladka 

s provazem. Mučeného uložili břichem dolů, ruce mu svázali a zavěsili k provazu, který 

byl kladkou vytahován do výšky. Vězni tato tortura způsobovala vykloubení ramen. Tažení 

probíhalo buďto „za sucha“, nebo „zostřeně“. Zostřené tažení způsobovalo mimo 

vykloubených ramen i popálení boků od svící či loučí (Neubauerová, Polách, 2010). 

Skřipec (tovaryšské máry) 

Skřipec byl používán do konce 17. století. Princip mučení spočíval v natahování, 

často i přetržení těla vězně. Jednalo se o masivní sloup, v jehož spodní části byl široký 

hřeb. K tomuto hřebu se připoutaly vězňovy kotníky. V horní části bylo připevněno kolo 

s provazem vedoucí k rumpálu na opačné straně sloupu. K provazu se připoutaly natažené 

ruce, otáčením rumpálu se postupně natahovalo celé tělo (Vondruška, 1993). 

2.5 Vedení inkvizičních procesů na Jesenicku 

Právní podstata hrdelního soudnictví byla zakotvena nejen v nařízení císařských, 

ale i v zemských a městských. Charakteristickým rysem čarodějnických procesů bylo 

nerovnoprávné postavení obžalovaných oproti inkvizičnímu tribunálu. Žalobce a soudce 

byl většinou jednou a týž osobou. Dalším typickým symbolem bylo používání tortury 

k vynucení přiznání, jež bylo vnímáno jako nezvratný důkaz (Neubauerová, Polách, 2010). 
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Zatčení podezřelých nejčastěji probíhalo na základě předchozího udání již 

vyslýchaných a mučeních lidí. V tomto případě došlo k okamžitému zatčení osob a 

provedení prvních zkoušek. Následovala prohlídka obydlí a oblečení. Obviněný totiž mohl 

skrývat nějaké předměty, jež ho spojují s ďábelskými obřady. Mohlo jít o hostie, masti, 

lektvary, zbraně, lidské či zvíření kosti. Poté byla zatčená osoba vysvlečena a prohlédnuta 

katem, zda se na jeho těle nevyskytuje ďábelské znamení, signum diabolicum. Toto 

znamení samotného ďábla se mohlo nacházet na jakékoli části těla. Obviněný tedy byl 

oholen a podroben opravdu důslednému zkoumání. Často byly za tyto znaky považovány 

mateřská znaménka. Pokud do něj píchli a netekla z něj krev, byl důkaz na světě. Po 

prohlídce se volně přešlo k uplatnění práva útrpného neboli tortuře (Neubauerová, Polách, 

2010). 

Pokud se obviněný okamžitě nepřiznal, což se nestávalo, jelikož obvinění byla 

lživá, byl hlavní výslech veden přímo v mučírně. Přítomen byl městský rychtář (fojt), 

minimálně dva radní (konšelé), písař, kat, pomocníci a zástupce vrchnosti – v případě 

Jesenicka – biskupský prokurátor. Výslech měl několik fází. První fází byla ukázka 

mučících nástrojů s podrobným objasněním jejich použití a účinků. Nebylo výjimkou, že 

již tato instruktáž stačila obviněnému k úplnému doznání a udání dalších osob. Šlo o 

mistrný způsob psychického nátlaku. Druhou fází bylo nasazení palečnic či španělských 

bot. Třetí, poslední a zároveň nejvyšší fází tortury, bylo natažení obviněného na žebřík, a 

to nejprve tzv. „za sucha“ a poté často i „zostřeně“. Jak již bylo zmíněno, jesenickému 

inkvizičnímu tribunálu nestačilo polapení jedinců, po obviněných žádali jména dalších 

osob, které se jakýmkoli způsobem spolčovali s ďáblem. Často poté docházelo ke 

konfrontacím přímo v mučírně. Ukončení tortury neznamenal konec, obviněný musel svá 

doznání potvrdit. Mnohdy se stalo, že se obviněný nechtěl vzdát, začal bojovat a tvrdit, že 

se doznal díky prožívanému utrpení. Tento krok však znamenal pouze další mučení. Je 

tedy zcela jasné, že zatčení znamenalo dříve či později jistou smrt. Po definitivním doznání 

vynesl městský soud rozsudek. V případě jesenických „čarodějnic“ šlo o smrt upálením. 

Pokud vyjevily před vykonáním rozsudku „upřímnou lítost“, byly nejprve sťaty katem. Po 

odsouhlasení rozsudku zemským hejtmanem následovala přímá cesta na popraviště, jež se 

nacházela v okolí města, v případě Jesenicka je takovým místem Přední vršek. Dnes se zde 

nachází pomník věnovaný obětem čarodějnických procesů. Dalšími známými místy jsou 

šibeniční vrch u Vidnavy či městský park ve Zlatých Horách (Neubauerová, Polách, 2010). 
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2.6 Historie jesenických procesů 

Jelikož Jesenicko územně spadalo do jižní části niského knížectví, jsou zdejší 

procesy přímo vázány na procesy slezské, které započaly daleko dříve, než procesy 

losinské a šumperské, a to na přelomu 15. a 16. století ve Vratislavi. Časový sled událostí 

je v tomto případě velice důležitý, protože pomáhá pochopit příčiny vzniku procesů. 

Neštěstí tkví především v propojení historických momentů, jako jsou nesčetné nájezdy 

vojsk bělohorského období, následné devastace vesnic, bída, mor a násilná rekatolizace. 

Lidé ztráceli víru v sebe sama a hledali příčiny svého neštěstí v působení nadpřirozených 

sil, těm pak přikládali stále větší význam. Podezřelými se staly kořenářky, bylinkářky i 

porodní báby. Poslední kapkou k rozpoutání procesů byl s největší pravděpodobností 

postoj samotné církve, jež nabádal k vymícení exorcismu (Neubauerová, Polách, 2010). 

Jesenické procesy lze rozdělit do několika etap. První etapa počíná rokem 1622. 

První obviněnou v jesenických procesech byla jistá Barbora Schmiedová. Pastýřka byla 

svým mužem na smrtelné posteli obviněna z travičství a čarodějnictví, a protože na slova 

umírajících byl kladen velký důraz, městský soud v Nise nelenil a již druhý den Barboru 

povolal k výslechu, v jehož čele stál niský hofrychtýř Melchior Wildes. Soudcem byl 

Kašpar Schnizel. Po výslechu následoval druhý a třetí stupeň tortury, kterou prováděl niský 

kat Jiří Hillebrand. Ze spisů není známo, o jaké šlo, nicméně víme, že běžné bylo nasazení 

palečnic či španělských bot a natahování na skřipec. Dle dostupných pramenů ustála 

pastýřka Schmiedová v prvním výslechu dva stupně tortury. Osudným se jí stalo 

„zostřené“ natahování na skřipec, tehdy označila další ženy ze sousedství. Tento okamžik 

nastartoval řetězec hrozivých událostí – během první fáze procesů bylo vyšetřováno na 35 

osob a nikdo si nemohl být jist svým životem. Díky udání a bolestivým výslechům se 

vyšetřovaní přiznali k naprosto nesmyslným skutkům a účasti na sabatech. Sama 

Schmiedová kupříkladu přiznala létání, výrobu čarodějnického másla, založení požáru, 

záměrné změny počasí, ubližování svému muži a používání kouzelných bylin. K jejímu 

upálení došlo 3. července 1622 v Nise (Neubauerová, Polách, 2010). 

Druhá etapa proběhla mezi léty 1634-1648, a byť se týkala spíše procesů niských a 

zlatohorských, ovlivnila i procesy jesenické, a to v důsledku výstavby speciální pece ke 

spalování čarodějnic. Příčina další vlny procesů není zcela známa, jisté však je, že k jejím 
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stoupencům patřil niský prokurátor Martin Lorenz. Počet obviněných se zvýšil natolik, že 

hranice nestačily a pece měly v krátké době odstranit větší množství osob. Rozhodnutí o 

jejich výstavbě bylo vydáno roku 1636 niskou zemskou vládou (Szymkowicz et al. 2009). 

Třetí, nejhrůznější, etapa čarodějnických procesů započala roku 1651. Ani konec 

třicetileté války, uzavření vestfálského míru a odchod vojsk nezapříčinil konec obrovského 

honu na čarodějnice, ba naopak, v těchto letech bylo zaznamenáno nejvíce obětí. Celkový 

počet obviněných zůstává do jisté míry zahalen tajemstvím, nicméně podle archiválií 

z roku 1651 bylo v blíže nespecifikovaném období v Jeseníku upáleno 127 osob. Dle 

„Zprávy o čarodějnictví v niském knížectví“ vydaného 6. října 1651 bylo v Jeseníku a jeho 

okolí upáleno 81 lidí. Počet jesenických odsouzených z let 1651-1684 čítá na 112 lidí (105 

žen a 7 mužů). Kolotoč zběsilého pronásledování propuknul na základě výpovědi 

osmiletého chlapce Martina Schirna ze Širokého Brodu. Ten roku 1651 obvinil jistou 

Uršulu Schnurzelovou, která jej měla i s dalšími ženami doprovázet na sabat. Inkviziční 

tribunál nemeškal a v čele s Ferdinandem Zacherem zahájil první výslechy. Schnurzelová 

byla odsouzena a 26. května 1651 v Jeseníku zaživa upálena. Argumenty inkvizičního 

tribunálu byly totožné s argumenty předcházejících soudních procesů, je zde však patrný 

fakt, že v popředí jednotlivých provinění stojí odklon od Boha, a ne škody způsobené na 

lidech a majetku. Zajímavostí je fakt, že právě tato etapa procesů zahrnuje i první zmínku o 

Jindřichu Františku Bobligovi z Edelstadtu. Boblig byl podle svých slov přísedícím 

tribunálu a pilným žákem niského inkvizitora Ferdinanda Zachera. Své nabité zkušenosti 

později zúročil jak v losinských, tak v šumperských procesech, tedy v době, kdy byly 

jesenické procesy téměř u konce (Szymkowicz et al. 2009). 

Poslední etapa jesenických procesů se datuje mezi léty 1683-1684. V těchto letech 

byly obviněny a posléze odsouzeny tři osoby z Domašova na Jesenicku. Jedním z nich byl 

Kašpar Gottwald, který se údajně účastnil čarodějnických sabatů na nedalekých Petrových 

kamenech. Kašpar byl upálen roku 1683 a jeho svůdkyně Anna Stenzlová s dcerou o rok 

později. Rokem 1695 definitivně končí všechny známé procesy na Jesenicku a jeho okolí. 

Odpor poddaných, vrchnosti a zrod nových sociálních poměrů učinil přítrž zběsilé honbě 

za přívrženci černé magie (Neubauerová, Polách, 2010). 
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2.7 Historie velkolosinských a šumperských procesů 

Historie čarodějnických procesů je nedílně spjata s žerotínským panstvím, odkud 

svým způsobem vzešel prvotní podnět v podobě protestů proti nárůstu poddanských 

povinností a násilnému přestoupení na katolickou víru. V celé oblasti bylo hluboce 

zakořeněno evangelické vyznání a směle odolávalo neustálým snahám Habsburků o jeho 

rozvrat a přechod k vyznání ryze katolickému. Ne náhodou přišel roku 1669 do Vídně 

dopis, v němž jistý jezuita Arnold Engel poukazoval na nepřístojné náboženské postoje 

obyvatel panství. Nepoddajnost obyvatel podle něj vzbuzovala rozšiřující se rebelie, 

„náchylnost“ k čarodějnictví a přímo tak ohrožovala katolicismus v zemi. Engel nebyl 

jediným člověkem, který v nekatolictví a čarodějnictví viděl přímou návaznost, mnoho 

jemu podobných již své myšlenky vyslovili, popř. realizovali dříve, např. v sousedním 

Slezsku a hlavně v Německu. Co tedy stojí v pozadí procesů? Je možno z nich vyčíst 

inspiraci z okolních zemí, kde vrchnost svými politickými rošádami obohatila sebe, 

církevní hodnostáře a zastrašila evangelické odpůrce (Šindelář, 1986). 

Počátek velkolosinských procesů můžeme datovat do roku 1678. Toho roku se o 

Velikonocích žebračka Marie Schuhová dopustila zásadní životní chyby, která z ní posléze 

učinila první oběť žerotínského panství. Při přijímání v sobotínském kostele nespolkla 

posvěcenou hostii a schovala si ji do modlitební knížky. K její smůle si toho všimnul 

kostelník Bittner a okamžitě to oznámil faráři Matyáši Eusebiu Schmidtovi. Sobotínský 

farář neváhal a vše oznámil na vyšší místa, losinkému zámeckému hejtmanovi Adamu 

Vinarskému z Kříšova. Zpráva postupně doputovala až na velkolosinský zámek, 

k Andělína Sybille, hraběnce z Galle, jež spravovala panství za dosud nedospělé syny 

zemřelého Přemka III.. Na radu Vinarského a ostatních losinských úředníků rozpoutala 

hraběnka z Galle procesy, které po řadu let nedaly lidem klidně spát. K vedení 

čarodějnického procesu proti obviněné Schuhové bylo třeba najít zkušeného a schopného 

právníka, podle Vinarského byl nejvhodnějším kandidátem jistý Jindřich František Boblig 

z Edelstadtu. Tento „kandidát obojího práva“ se rád vychloubal svou mnohaletou praxí ve 

slezských procesech. Hraběnka z Galle nakonec přistoupila na doporučení úředníků a na 

Bobligovy neskromné požadavky, a tak se v září roku 1678 usadil a stal předsedou 

inkvizičního tribunálu ve Velkých Losinách (Šindelář, 1986). 
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Inkviziční soud tvořil, kromě Bobliga, zámecký hejtman Vinarský, rentmistr 

Meyer, purkrabí Vraný, správce panských hamrů Richter a polesný Zeidler. Práci 

inkvizičního tribunálu dokonale doplňoval kat Hay. Hraběnka sice podpořila rázné 

potrestání čarodějnice Schuhové, nepodporovala však použití tortury, k ní ji mistrně 

přemluvilo až Bobligovo přesvědčivé polemizování o smrti jejího bratra Přemka. 

Vyděšené žebračce však stačil jediný pohled na mučící nástroje, aby označila další ženu, 

porodní bábu Dorotu Gröerovou. Zatčená Gröerová později uvedla, že jednala na radu 

Doroty Davidové. Ta jí poučila o použití posvěcených hostií v rituálu ke zlepšení dojivosti 

krav. Koloběh udávání se rozjel na plné obrátky a zanedlouho přibyla ke třem obviněným 

ženám ještě čtvrtá, mlynářka Marina Züllichová. Ještě než ve Velkých Losinách vzplály 

první hranice, bylo třeba vyčkat na rozhodnutí pražského apelačního soudu. Bobligovy 

návrhy byly odsouhlaseny, a tak 13. července roku 1679 padl definitivní ortel nad čtyřkou 

nešťastnic. Dorota Davidová podlehla následkům zranění již ve vězení, a tak kat Hay 

zahrabal její tělo pod šibenicí. Zbylé tři ženy byly s pytlíčkem střelného prachu pod krkem 

upáleny 7. srpna roku 1679 (Šindelář, 1986). 

Ačkoliv byl Boblig zprvu ve Velkých Losinách spokojen a věčné protahování 

procesů mu zajišťovalo nemalé příjmy, jeho chamtivá povaha mu nedovolila spokojit se 

s málem. Za svůj cíl si vybral nedaleké město Šumperk, kde ve své době žila spousta 

bohatých měšťanů. Brzy začaly jeho úmysly získávat reálnou podobu, a to v okamžiku, 

kdy jedna z mučených žen označila za spoluvinici ženu bohatého šumperského barvíře 

Kašpara Sattlera, Marii Sattlerovou. Sattler přes veškerou snahu pomoci své ženě nezdolal 

Bobligovu zákeřnost. V Šumperku byla ustanovena inkviziční komise, v jejímž čele stanul 

opět Boblig. Obviněných přibývalo a hranice v obou místech hořely téměř nepřetržitě. Čím 

více lidí však bylo do procesů zapojeno, tím více přibývalo pochybovačů. Jedním z nich 

byl i losinský farář Tomáš František König. Mladý farář byl vskutku statečný, 

olomouckému biskupovi poslal dopis, ve kterém vylíčil Bobligovy nelidské způsoby 

výslechů. Boblig na oplátku osočil kněze z porušení zpovědního tajemství a vyznavače 

čarodějnictví. König měl štěstí, život mu zachránil fakt, že jej biskup přeložil na jiné místo 

(Francek, 1999). 

Méně štěstí měl snad nejznámější sok Jindřicha Františka Bobliga, šumperský 

děkan Kryštof Alois Lautner. Lautner byl nejen velmi vzdělaným a osvíceným mužem, byl 
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to prý i neobyčejně milý, přátelský a hlavně tolerantní člověk, což se projevovalo 

především v jeho postoji vůči více či méně evangelicky založeným občanům. Již samotná 

obliba šumperských obyvatel a vyšší vzdělání stačily k tomu, aby si Boblig vytvořil vůči 

děkanovi zášť, která hraničila téměř s posedlostí. Na podsouvání Lautnerova jména 

mučeným a jeho následném obvinění pracoval řadu měsíců a velmi mu dopomohl fakt, že 

Lautner, jakož to rodinný přítel Sattlerů, se veřejně zastával barvířovy ženy Marie 

(Šindelář, 1986). Definitivně poslední hostiny, na kterou byl pozván, a které se zúčastnil, 

byla hostina u jeho spolužáka Jiřího Vojtěcha Winklera. Netušíc zradu svého přítele, přijel 

18. srpna na faru do Mohelnice, kde mu bylo předán zatykač od samotného biskupa 

Lichtenštejna. Následné tříleté uvěznění na Mírově, psychický teror, převoz do Mohelnice 

a střetnutí s obviněnými nezdolává Lautnerovo hluboké přesvědčení o nevině a vítězství 

dobra nad zlem. Šokovaný děkan chápe, že veškerá doznání jeho blízkých, včetně celé 

Sattlerovy rodiny, jsou fantaskní podsunuté výroky zoufalých a mučených lidí. Netrvá 

dlouho a sám poznává, jakou sílu zoufalství a strach ve spojení s bolestí. Biskup povoluje 

uplatnění útrpného práva a Lautner tak postupuje nejhorší zkoušku svého života (Francek, 

1999). 

Mučení děkana probíhalo od 16. června do 28. června 1684, kromě dvou nedělí 

každý den, tedy desetkrát za sebou. Vydržel palečnice, navléknutí španělských bot i 

natažení na žebřík. Vůle a statečnost by za běžných okolností zaručila děkanovi svobodu, 

Boblig však nechtěl ustoupit, tvrdil, že sám satan mu dává nadlidskou výdrž, a tím spíš je 

třeba pokračovat v tortuře.  28. června 1684 končí Lautnerův marný boj a v naprostém 

fyzickém i duševním vyčerpání podepisuje doznání. Nepomohl mu ani dopis, v němž 

následně odvolává svá přiznání a biskup dne 1. září 1685 nemilosrdně podepisuje jeho 

rozsudek. Rozsudek byl vykonán 18. září roku 1685 v Mohelnici a zúčastnilo se jí bezmála 

20 tisíc lidí. (Šindelář, 1986) Odvážný boj šumperského děkana si je třeba neustále 

připomínat, proto byl na místě jeho popravy, v Mohelnici, roku 1930 vystavěn malý 

pomník. Kryštof Alois Lautner se rovněž dočkal posmrtné rehabilitace, byl prohlášen 

Svědkem víry a na jeho bývalém domě v Šumperku visí od roku 2000 pamětní deska 

(Francek, 2005). 

Lautner však zdaleka nebyl jedinou obětí, která by si zasloužila posmrtnou 

rehabilitaci. Velmi odvážný byl i boj manželů Peškových, bývalých majitelů současného 
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Geschaderova domu. Jindřich Pešek byl, podle historických pramenů, velice hodný, 

pracovitý a šlechetný muž, který své textilnické řemeslo vykonával poctivě a svědomitě. 

Bohužel, jak se říká, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, a tak když se v roku 1678 

rozpoutaly procesy na nedalekém Žerotínském panství, bylo jen otázkou času, než splanou 

první hranice též v Šumperku. Již první zatčená oběť – Marie Sattlerová, označila svou 

příbuznou Marii Peškovou. Inkviziční tribunál nemeškal, a brzy se před ním ocitla i Marie 

Pešková, jež tou dobou kojila svého nejmladšího pětiměsíčního syna Hyacinta. Pešková 

však Bobligovým obviněním tvrdě odporovala a dlouhou dobu odolávala nesmyslným 

přiznáním. Roku 1683 však na základě velkého psychického vyčerpání podlehla 

Bobligovým nátlakům, a tak byla spolu s Kašparem Sattlerem a jeho dcerou Alžbětou, 

popravena. Brzy po Mariině smrti byl zatčen i Jindřich, který tou dobou pečoval nejen o 

své děti, ale též o švagrovou a sirotky svých bratrů, tedy přibližně o 10 – 12 lidí. Jindřich 

byl zatčen roku 1684, ve vězení strávil plných 12 let a po celou dobu odolával obviněním i 

konfrontacím se svědky. Jeho smrt se dodnes neobjasnila. Stal se tak poslední a zároveň 

jedinou obětí šumperských procesů, která se k hrůzným činům nikdy nepřiznala. Na 

památku Jindřicha, Marie i malého syna Hyacinta, jehož smrt patří k nejbolestnějším 

událostem provázející inkviziční procesy, postavil roku 1684 syn Jindřich Boží muka. 

Památník se nachází nedaleko Šumperka, v poli vedoucí na Háj (Polách, Kösslerová, 

1995). 

Inkviziční tribunál ve Velkých Losinách a v Šumperku po Lautnerovi poslal na 

hranici ještě mnoho nevinných lidí, do roku 1696 jich v plamenech zemřelo kolem sta. 

Konec Bobligově řádění přinesla až bezvýchodná finanční situace, výdaje za procesy byly 

větší než příjmy z nich vyplývající. Snaha rozšířit procesy až do královského města 

Olomouce se nesetkala s podporou tamních konšelů. Ti sepsali podrobnou zprávu o 

činnosti Bobligova tribunálu a odeslali ji samotnému císaři Leopoldu I. Císař se postavil na 

stranu konšelů, a tak Bobligovi nezbývalo, než uposlechnout jeho příkazy. Roku 1696 

skončila činnost velkolosinkého i šumperského inkvizičního tribunálu (Francek, 1999). 
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2.8 Porovnání čarodějnických procesů 

Srovnávat tyto tragické historické události je bezesporu nemožné, neboť v nich jde 

o především o násilnou a nesmyslnou ztrátu lidských životů. Z historických pramenů však 

můžeme říci, že dříve začaly procesy jesenické, jejich etapy přicházely v několika vlnách, 

a tím pádem byly i delší a zahynulo v nich více lidí, bohužel o nich však víme daleko 

méně, neboť se dochovalo pouze torzo archiválií. Procesy na žerotínském panství a 

procesy šumperské se proslavily především díky natočení filmu Kladivo na čarodějnice 

podle stejnojmenného románu Václava Kaplického. Procesy velkolosinské a šumperksé 

jsou spjaty s osobou inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga. O jeho účasti v procesech 

jesenických můžeme pouze polemizovat, neboť neexistují písemné důkazy. 

3 Současný stav památek spojených s čarodějnickými 

procesy 
 

3.1 Úvod 

V následujících kapitolách jsou představeny památky, kterých se bezprostředně 

dotkla éra čarodějnických procesů a zanechala tak v jejich historii nesmazatelnou stopu. 

Popsána je nejen jejich historie, ale též současný stav a jednotlivé zajímavosti. 

V neposlední řadě je nastíněn jejich potenciál a atraktivita v rámci zintenzivnění 

cestovního ruchu Jesenicka. Za Jesenicko je v tomto případě považován, nejen okres 

Jeseník, ale též okres Šumperk, neboť je spojuje společná temná minulost. Na následujícím 

obrázku 7 je zobrazena poloha měst, ve kterých se památky nacházejí. 
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Obrázek 7: Přehled míst památek (Mičková, 2013) 
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3.2 Vodní tvrz v Jeseníku 

Historie vodní tvrze sahá až do poloviny 13. století.  Původně dřevěná, posléze 

kamenná věžovitá tvrz byla údajně dvouprostorová a sahala do výšky 15-18 m. Byla 

klasickým prototypem vodní tvrze, jejíž ochranu zajišťuje oválný příkop napájený vodou z 

blízké řeky, v tomto případě z řeky Bělé (Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2008). 

Po většinu své existence náležela vratislavským biskupům, kteří ji udělovali lénem 

svým věrným poddaným. V roce 1420 došlo k úpravě tvaru vodního příkopu a vybudování 

umělého ostrůvku, zbořila se věž a vzniklo nové jižní křídlo. Pro stavbu byl použit materiál 

zbořené věže a místní horniny (kvarcit, amfibolit, křemen). Celá stavba navenek působila 

ponurým dojmem. Nebyla omítnutá a neměla, kromě otvorů střílen, jediné okno. Malé a 

nízké místnosti osvětlovala pouze malá okénka z nádvoří. Spojení se světem mimo tvrz 

zajišťovala až do 15. století úzká branka na jižní straně, poté byla přesunuta na opačnou, 

severní stranu. Důvodem bylo rozrůstající se okolní město. Z téhož století pravděpodobně 

pochází i věž, vystavěná 1,5 m od čelní zdi (Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2008). 

S Jesenickou vodní tvrzí je spojen i známý podnikatelský rod Fuggerů 

z Augsburgu, díky jejichž zásahu se z tvrze stalo středisko důlního podnikání na Jesenicku. 

Město se stalo tak významným, že roku 1506 obdrželo práva svobodného horního města. 

Švédové, kteří později pustošili kraj, se nevyhnuli ani zdejší tvrzi. Byla však ušetřena a dle 

urbáře z roku 1689 sloužila jako sklad zbraní. 17. století je obdobím proměn. Byl upraven 

padací most, zasypána studna, nově pokryta střecha a obměnila se černá kuchyně. Tvrz 

však již nikdy nenabyla původního významu. Roku 1727 vypuknul požár. Poškozená tvrz 

byla přestavěna v pohodlnou rezidenci. Stávající podobu tvrz získává díky Františku 

Ludvíkovi, falckraběti rýnském, roku 1745. Úpravy zahrnovaly zvýšení o jedno patro, 

proražení oken na vnější stranu a odstranění dvou pater vyhořelé věže (Vlastivědné 

muzeum Jesenicka, 2008). 

V držení biskupství zůstala tvrz až do roku 1945, kdy sloužila převážně 

k administrativním účelům či jako sklad válečných konfiskátů. Již roku 1935 však 

ředitelství uvolnilo dvě místnosti k výstavním účelům jesenického městského muzea, po 

roce 1946 pak byla pro účely okresního vlastivědného muzea vyklizena celá tvrz. V letech 

1970-1975 dochází k rozsáhlé rekonstrukci celého objektu. Nyní je hlavní funkcí tvrze 
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poskytovat své prostory správě Vlastivědného muzea Jesenicka, které ji využívá 

k výstavám a tvorbě depozitáře (obrázek 8). Mezi stálé expozice, které se v tvrzi nacházejí, 

patří geologická expozice, expozice fauny a flóry Jeseníků, expozice Vincenc Priessnitz, 

expozice historie Jesenicka a expozice čarodějnických procesů na Jesenicku v 17. století 

(Internet 1). 

 

Obrázek 8: Vodní tvrz v Jeseníku (foto: Mičková, 2013) 

Nejnovější expozicí muzea je právě expozice čarodějnických procesů na Jesenicku 

v 17. Století (obrázek 9). Expozice se nachází ve sklepení vodní tvrze. Návštěvníka na 

první pohled upoutá autenticita daného prostředí. Obložení zdí, stropů a podlah se nese ve 

středověkém tónu chladného kameniva. Hned při vstupu můžeme zhlédnout pamětní desku 

se jmény obětí čarodějnických procesů. Následuje místnost s největším unikátem, 

projekční stěnou FogScreen
®

, která vytváří tenkou stěnu „suché“ mlhy, na níž je promítán 

film o prvním čarodějnickém případu na Jesenicku. Podkladem pro natočení krátkého 

filmu byl zachovaný soudní protokol z roku 1622. Díky trvalému využívání tohoto 

jedinečného přístroje získalo Vlastivědné muzeum Jesenicka celorepublikové prvenství. 

V místnosti se rovněž nachází pranýř, mapa Slezska vratislavského kartografa a pedagoga 

Martina Helwinga a mapa míst, kde se v současné době ve světě provozuje magie. Po 

hlavní projekční místnosti následují ještě dvě místnosti, ve kterých nalezneme ručně psané 

repliky dokumentů (část přepsána a přeložena do češtiny) a 4 dotykové monitory, v nichž 

každý návštěvník nalezne požadované informace. Nezbytnými předměty, jež tematicky 

doplňují celou expozici, je sbírka mučících nástrojů. Patří mezi ně např. čarodějnická 

stolice, dřevěná pouta zvaná housličky, kovový roubík do úst, maska hanby, okovy, 
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španělská bota, palečnice a popravčí meč (Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2012). 

Otevírací doba expozice je od 9. března 2013 od úterý do soboty od 9:00 do 17:00 hodin, 

přičemž se doporučuje předem objednat. Ideální počet návštěvníků na jednu prohlídku je 

10 osob. Prohlídka začíná vždy v celou hodinu, poslední pak hodinu před koncem otevírací 

doby. Vstupné pro dospělou osobu činí 70 Kč, pro důchodce, studenty a děti ve věku 12 – 

18 let 35 Kč. Dětem do 12 let se návštěva expozice nedoporučuje (Internet 1). 

 

Obrázek 9: Expozice čarodějnických procesů ve Vodní tvrzi (foto: Mičková, 2012) 

Expozice čarodějnických procesů je velmi zdařilá. Návštěvníka hned na nádvoří 

upoutá cedulka směřující do podzemí tvrze, nejprve je však nutno si zakoupit vstupenku na 

pokladně uvnitř tvrze. Ačkoliv není expozice příliš rozsáhlá, je přehledná a návštěvníkovi 

nabídne souhrnný přehled o historických událostech v okolí Jesenicka. Velkým plusem je 

zážitek z filmu z projekční stěny, rozsáhlá sbírka mučících nástrojů i ručně psané repliky 

dokumentů. Na obrázku 10 je znázorněna poloha Vodní tvrze v centru města Jeseník. 
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Obrázek 10: Poloha Vodní tvrze (Mičková, 2013) 

 

3.3 Pomník obětem čarodějnických procesů v Jeseníku 

Historie pomníku, na jehož povrchu je vytesán nápis „Zde zahynuly v plamenech 

oběti čarodějnických procesů 1624-1684“, není příliš vzdálená. Stojí v Jeseníku na 

Předním vršku, mezi městem a lázněmi (obrázek 11). Byl vystavěn roku 1966 díky tzv. 

akcím „Z“, kdy se občanské výbory a podniky zavazovaly k neplacenému vykonávání 

brigádnických prací ke zvelebení města. Výstavba památníku byla navržena již roku 1905, 

a to Spolkem pro cizinecký ruch. Lázeňská komise však návrh „smetla ze stolu“, aby se 

lázeňským hostům nepřipomínala nevlídná minulost. Ačkoliv na památníku není zmíněn 

počet obětí, v písemnostech jich je doloženo 164, ve skutečnosti jich však mohlo být 

mnohem více. Osamělé memento z biotického granitu připomíná, že se nesmí zapomínat 

na fanatismus, nenávist a udavačství, které provází lidské pokolení už od počátku věků 

(Growka, 2005). Pomník náleží do stávajícího jesenického úseku „Čarodějnické 

cyklotrasy“ (Szymkowicz et al. 2009). 
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Obrázek 11: Pomník obětem čarodějnických procesů v Jeseníku (foto: Mičková, 2012) 

Památník stojí nedaleko hlavní cesty (ul. Priessnitzova), vedoucí z města do lázní a 

je obklopen vzrostlou zelení. Návštěvník by se při jeho hledání měl řídit mapou, protože ve 

městě se bohužel nenachází jediný ukazatel, který by k němu směřoval, což je velký 

nedostatek, který by měl být odstraněn. V obrázku 12 je zakreslena poloha památníku. 

 

Obrázek 12: Poloha pomníku (Mičková, 2013) 
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3.4 Petrovy kameny 

Toto chráněné území, opředené množstvím pověstí a legend, se nachází 

v nadmořské výšce 1446 m, poblíž nejvyšší hory Moravy a Slezska, Pradědu. Skládá se ze 

tří skalních bloků, připomínajících tvar hřibu. Šířka mrazového srubu činí 25 m a dosahuje 

výšky 7 m. Monumentální skalní útvar chloritické ruly však můžeme obdivovat pouze ze 

stanovené vzdálenosti, jelikož se na něm vyskytují vzácné druhy rostlin, jako jsou např. 

hořec jarní, violka sudetská, sasanka narcisokvětá, zvonek vousatý či jestřábníky. Existuje 

však velké množství návštěvníků, kteří nerespektují zákaz vstupu a svou nedbalostí 

ohrožují existenci zdejší unikátní flóry. Celá oblast je díky výborným sněhovým 

podmínkám vyhledávaná turisty, provozujícími zimní sporty. Proto se v okolí Petrových 

kamenů nachází velké množství lyžařských vleků (David, 1995). 

Historie Petrových kamenů je neblaze spjata s obdobím čarodějnických procesů, jež 

po dlouhá desetiletí ubíjely zdejší kraj.  Dle výpovědí mučených čarodějnic prý byly 

místem, kde se slétávaly čarodějnice, které spolu se svými pomocníky pořádaly sabaty a 

nechutným způsobem smilnily s ďáblem. Zkazky, týkající se tohoto místa, byly natolik 

silné, že strašily lidi z širého okolí. Dobrou pověst jim podle starých kronik nepřineslo ani 

vysvěcení a výstavba mučednického sloupu. Sloup nechal vystavět sám císař Leopold I. 

roku 1682, aby toto místo očistil od prolité krve spálených čarodějnic (David, 1995). 

Ne všechny pověsti jsou však spojeny s temnou dobou 17. století. Název sám je prý 

odvozen od sv. Petra, který zde několikrát učinil zázrak v podobě svého zjevení. Jiná 

legenda hovoří o mladém kováři Petrovi, který utekl se svou milou, aby mohli svou lásku 

ukázat světu. Její otec, krutý pán ze Sovince, nechtěl o vztahu dvou mladých lidí ani slyšet. 

Rozhodl se Petra uvěznit, když však utekli, nechal je pronásledovat. Při jejich útěku, kdy 

už to vypadalo, že budou dopadeni, se jedné noci rozpoutala veliká bouře. Mladí lidé se 

schovali v seskupení skal na vrcholu hory. Ráno, po bouři, byli pronásledovatelé pryč a 

dva milenci spolu mohli utéct daleko za hranice panství. Od tohoto okamžiku údajně 

kameny nikdo nenazval jinak, než Petrovy (David, 1995). Obrázek 13 znázorňuje polohu 

Petrových kamenů na mapě. 
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Obrázek 13: Poloha Petrových kamenů (Mičková, 2013) 

 

3.5 Zámek Velké Losiny 

K památkám, které se neodmyslitelně zapsaly do éry čarodějnických procesů, 

bezesporu patří zámek ve Velkých Losinách (obrázek 14). Historie tohoto, po většinu 

žerotínského, sídla spadá do konce 13. a počátku 14. století. Ovšem první pevně datovaná 

je zmínka z roku 1412 a vztahuje se ke spisu, v němž se hovoří o odkupu majetku od 

zástavního majitele Jana Dítěte, který pravděpodobně obýval zdejší vodní tvrz. Samotné 

Velké Losiny spočívaly v královských rukou, králové je poté svěřovali svým správcům. 

Prvním doloženým správcem se stává Jan starší ze Žerotína, který Losiny získal zástavou 

jako součást šumperského panství. Nastává více než třísetleté panování rodu Žerotínů 

(Vojkovský, 2010). 
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Obrázek 14: Zámek Velké Losiny (foto: Mičková, 2012) 

Významným žerotínským pánem Velkých Losin, jehož potomky zasáhla inkviziční 

éra, byl Přemek III. Přemek, stejně jako jeho rodoví předci, bezostyšně a především 

protiprávně utlačoval své poddané. Jeho děd, Jan ze Žerotína, již roku 1573 osvobodil 

poddané od robot. Stávající pán však na tento fakt nebral ohled a dál sedláky nutil 

k „nepovinným robotám“. Poddaní však nechtěli ustoupit ze svých práv, a tak se Přemek 

obrátil na pomoc k císaři Leopoldu I. Mladý císař odsoudil 3 mluvčí sedláků. Poprava se 

uskutečnila 24. července 1662, údajně u starého dubu, jež stojí nedaleko zámku. Za 

Přemkovy vlády se rovněž započalo s výstavbou, tzv. „nového“ zámku. Po roce 1660 došlo 

k úpravám dvorní části zámku, přestěhování panského dvoru a zvýšení přistavěných budov 

včetně východního křídla do stejné výšky. Východní křídlo bylo taktéž upraveno novou 

střechou a dekorováno módní fasádou s pilastry. Přemek zemřel náhle, jeho nástupci byli 

synové Maxmilián František a Jan Jáchym. Losinské panství zdědil mladší Jan Jáchym, 

starší bratr panství vízmberské (Vojkovský, 2010). Jelikož však byli oba ještě děti, dědictví 

za ně spravovala otcova sestra – Andělína Sibylla, hraběnka Gallová, rozená Žerotínová. 

Pro Losiny tímto okamžikem započalo nejtemnější období v dějinách (Davidová, 2002). 

Hraběnka Gallová podlehla mýtům a pověrám, že se na nedalekých Petrových 

kamenech, stejně jako na mnoha místech v sousedním Německu, slétávají čarodějnice a 

obcují s ďáblem. Tak roku 1678 započaly inkviziční procesy, které trvaly až do hraběnčiny 

smrti, tedy do roku 1692. Za téměř 15 let si hanebná obvinění a hamižnost předsedy 

soudního tribunálu Františka Jindřicha Bobliga z Edelstadtu vyžádala na 56 nevinných 

obětí (Davidová, 2002). Nastoupením právoplatných dědiců Maxmiliána Františka a Jana 
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Jáchyma na svá panství byla učiněna tlustá čára temnému období, i když výčet byl více než 

děsivý. Procesy byly nejen činem hrůzostrašným, ale podle historických pramenů, též 

nákladným. Sami losinští pánové se obrátili na císaře Leopolda I. s prosbou o ukončení či 

přerušení procesů z důvodu nadměrných výdajů. Ještě v roce 1711 nebyla zcela vyřešena 

finanční vyrovnání s rodinami upálených žen (Vojkovský, 2010). 

Posledním z rodu Žerotínů, jenž vlastnil Losiny, byl zemský soudce a dvorní rada 

Ludvík Antonín. Sám Losiny neobýval a 26. srpna 1802 je prodal Karlovi z Lichtenštejna. 

Spolu se svou manželkou Marií dožili za zámku v nedalekém Bludově. Losiny byly pro 

Lichtenštejny pouhým letním sídlem. Bydleli ve Vídni či ve Valticích. Sem do podhůří 

zavítali, až slezl poslední sníh. Roku 1945 byl Lichtenštejnům zámek zkonfiskován a o rok 

později zpřístupněn veřejnosti (Vojkovský, 2010). 

Mezi léty 1945 až 1948 byly do zámku navráceny žerotínské sbírky, respektive 

sbírky Ludvíka Antonína, jež si je odvezl na nedaleký zámek Bludov, když zámek prodal 

Lichtenštejnům. Získané předměty zaplnily zpřístupněné prostory a dodnes jsou 

vyhledávanými artefakty historie zámku. V roce 1962 vzalo zámek „pod svá křídla“ 

Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku a ve východním křídle byla otevřena obrazárna. 

V následujících letech byla zprovozněna provizorní vstupní síň, zpřístupněna knihovna, 

otevřen inkviziční sál, jídelna, španělský salon a zbrojnice. Dále byly vyměňovány sloupy 

arkád a zrekonstruovány fasády zámku na nádvoří. K zámeckému areálu byl roku 1979 

připojen panský dvůr a lesní pozemky. Roku 1980 pak byla v přízemí empírového křídla 

zprovozněna obřadní síň. Stěžejním rokem se stal rok 1982, kdy se započalo s celkovou 

rekonstrukcí zámku (Vojkovský, 2010). Roku 2002 se zámek dostává do správy Státního 

památkového ústavu v Olomouci (Davidová, 2002). 

Velkolosinské panství se může pochlubit třemi unikáty. Prvním z nich jsou tapety. 

Tyto tapety, vyznačující se vytlačeným znakem žerotínského rodu, který se střídá 

s dekorovaným ovocem, patří k nejstarším v českých zemích.  Starší už jsou k vidění 

pouze ve Valdštejnském paláci v Praze. Historie tapet sahá až do 18. století a přišla k nám 

ze Španělska. Původně kožené tapety byly v průběhu staletí nahrazeny tapetami 

brokátovými a papírovými. Tyto levnější varianty zapříčinily ztrátu původního významu, 

spočívající v zateplení místností a ukázce panovníkovy síly a mužnosti. Dalším unikátem 
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jsou kachlová kamna. Kamna patří k nejstarším dochovaným v českých zemích, jejich stáří 

se odhaduje na 80. léta 16. století. Starší už mají pouze v Telči a ve Vrchlabí. Kachle, 

z nichž jsou kamna složena, zdobí žerotínský erb. Erb tvoří červené pole, na němž je černý 

lev stojící na třech stříbrných pahorcích. Posledním jedinečným předmětem je renesanční 

příborník, kredenc. Jeho stáří datujeme mezi léty 1580 – 1620 a má jedinečný 

vícestupňový tvar. Kredenc nalezneme, stejně jako kdysi, v hodovní místnosti. Plnil však 

poněkud jiný význam než nyní. Dříve stával v čele stolu a dodělávalo se na něm jídlo tak, 

aby hosté mohli vidět jeho přípravu a věděli tak, že jejich jídlo není otrávené (Davidová, 

2002). 

V první místnosti, která je stylizovaná jako obrazárna můžeme shlédnout portréty 

žerotínských pánů, francouzské královny a mapu vízmberského a losinského panství z roku 

1739. Následují gobelínové síně. V první visí nástěnné koberce z Nizozemí z roku 1623 

s antickou tématikou. V druhé nalezneme gobelíny s malbami Antonia a Kleopatry. 

Zajímavým faktem je částka, která byla zaplacena za opravu jednoho gobelínu - 

neuvěřitelných ¾ milionu korun českých. V západním křídle můžeme shlédnout repliku 

inkviziční síně s Bobligovou knihou výslechů a tematicky laděnými obrázky. Nedílnou 

součástí prohlídky je návštěva velké kaple, ve které je fresková výmalba od Hankeho, 

varhany a barokní oltář. Malá kaple, která sousedí s velkou, pochází z raného baroka a visí 

v ní obraz z poloviny 18. století. Ve východním křídle je zbrojnice, v níž stojí dělo z roku 

1680. Dalšími zajímavými předměty jsou pušky a sbírka kuší. Empírové křídlo tvoří 

místnost s obrazy, jídelna a novodobá knihovna se společenskou místností, odkud je 

obzvlášť krásný výhled do blízkého parku. Knihovna obsahuje vzácné přírodopisné, 

cestopisné a literární knihy z 19. století (Vojkovský, 2010). 

Zámek je v dubnu a říjnu otevřen pouze o víkendech a svátcích od 9:00 do 16:00 

hodin. V květnu až srpnu denně, kromě pondělí, od 9:00 do 17:00 hodin a v září také 

denně, kromě pondělí, od 9:00 do 16:00 hodin (Internet 2). Vstupné je rozčleněno dle 

jednotlivých prohlídkových okruhů. Hodinová prohlídka zámecké expozice (I. prohlídkový 

okruh) s výkladem je zpoplatněna částkou 100 Kč, snížené vstupné, platící pro důchodce, 

studenty a děti ve věku 6 – 15 let, činí 70 Kč. Prohlídka barokního křídla – zámecká 

galerie (II. prohlídkový okruh) trvající bezmála 30 minut, stojí 40 Kč, snížené 20 Kč. Nově 

(1. května 2013) se otevře III. prohlídkový okruh, prohlídka barokního křídla – zámecké 
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galerie a panských pokojů Lichtenštejnů, která bude opět doprovázena výkladem průvodce 

a vyjde na 50 Kč, sníženě 30 Kč (Internet 3). Zámek patří mezi zastavení šumperského 

úseku „Čarodějnické cyklotrasy“ (Szymkowicz et al. 2009). Na obrázku 15 je zvýrazněna 

poloha zámku. 

 

Obrázek 15: Poloha zámku (Mičková, 2013) 

Mohlo by se zdát, že nevlídné podmínky, poválečné útrapy a morové epidemie 

vtiskly kraji svůj drsný a nehostinný nádech. Opak je však pravdou. Ačkoliv existuje 

mnoho větších a bohatších zámků než je zámek ve Velkých Losinách, neměl by vymizet ze 

zorného úhlu žádného milovníka historie. Zajímavé prohlídkové okruhy, unikátní exponáty 

a poutavý výklad průvodců jsou zárukou příjemně stráveného dne v podhůří Jeseníků. 

Významným prvkem, který by dodal prohlídce na větší atraktivnosti, by bylo rozšíření 

expozice inkviziční síně, která do dnešní doby zahrnuje pouze repliku Bobligovy knihy 

výslechů a tematické obrazy na zdech. Za úvahu by stálo přetvoření síně v dobovou 

výslechovou místnost s figurínami tribunálu v čele s Bobligem a vyslýchanou Barborou 

Göttlicherovou, majitelkou nedaleké papírny, která položila svůj život na základě 

smyšlených obvinění. Návštěvníkovi by se tak naskytl autentický pohled na neštěstí, jež 
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zde zasáhlo mnoho nevinných lidí a které by mělo být varováním před lidskými sklony 

k demagogii. 

3.6 Ruční papírna ve Velkých Losinách 

Ačkoliv jsou dějiny velkolosinské papírny velmi rozmanité, nelze určit přesné 

datum vzniku, protože se dochovalo pouze torzo písemností. Nejstarší dochovaná zmínka o 

existenci papírny pochází z roku 1596. Informace, že již Bible kralická (1579-1594) byla 

vytvořena na bělostném losinském papíře, je tedy nejspíš bohužel pouhou mýlkou 

(Novotný, 2008). 

Až do roku 1603 byla majetkem rodu Žerotínů, poté ji odkoupil papírník Ondřej 

Klug. Po Klugově smrti papírnu převzal jeho zeť, Daniel Schneller. Roku 1627 umírá i 

Schneller, a tak podnik přebírá jeho žena, která se později provdala opět za papírníka. Byl 

jím Petr Bittner. Posléze přešla vlastnická práva na Schnellerova syna Bartoloměje. Rok 

1672 se stává osudným pro oba muže. Jak pro Petra Bittnera, tak pro Bartoloměje 

Schnellera. Oba toho roku umírají a papírnu ve Velkých Losinách přebírá Bittnerova 

manželka Barbora. Ta se o rok později provdala za papírníka Göttlichera. Právě díky 

Barboře jsou papírenské dějiny spjaty s nechvalně proslulými čarodějnickými procesy. Na 

základě mučivě lživých výpovědí byla losinským tribunálem od 29. února do 3. března 

vyslýchána. Statečnou ženu nakonec nechal losinský tribunál v čele s Bobligem téměř po 

ročním vězení odsoudit a dne 5. září 1680 zaživa upálit. Göttlicher po této tragické události 

odchází z Losin (Gwuzd, 1990). 

Svatá inkvizice, mor a lidské útrapy, které jsou pro středověk tak typické, pustošivě 

působily na celý kraj a své trvalé následky zanechayl i na losinské papírně.  Prosperitu 

nezajistil ani návrat zkušené rodiny Bittnerů a teprve až 18. století přineslo větší rozkvět. 

Nelze opomenout fakt, že v té době již opět patřila Žerotínům, konkrétně Janu Jáchymu, 

který ji postupně až do roku 1778 pronajímal jednotlivým mistrům (Novotný, 2008). 

Podnikavost jednotlivých papírníků byla odlišná, a tak i výdělky byly různé. Co 

však výrazně přispívalo chodu papírny, byly nemalé investice Žerotínů, kteří vždy 

usilovali o vývojový pokrok a prosperitu svého podniku. Důkazem je mimo jiné fakt, že 
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roku 1729 pořídili do papírny holandr – výjimečné zařízení určené k přípravě papíroviny, 

patrně první svého druhu na Moravě (Gwuzd, 1990). 

Posledním papírenským mistrem, který si papírnu pronajímal, byl Matyáš Werner. 

Jeho syn, Matyáš Werner mladší, papírnu od Žerotínů odkoupil a stal se tak jejím 

právoplatným majitelem. Součástí papírny bylo i vybavení, přesněji řečeno jedna řezačka 

hadrů, jeden holandr a dvě čerpací kádě. Byl prý šikovným a poctivým papírníkem, 

provedl stavební úpravy, z nichž se dochoval objekt holandrovny (Novotný, 2008). 

Následujícími majiteli papírny byli František Sterz, Filip Wenzel a Antonín 

Schmidt. František Sterz zahájil neuváženě velkou přestavbu, na niž pak neměl dostatek 

finančních prostředků. Velkým inovátorem byl výše jmenovaný Antonín Schmidt. Ten 

papírnu roku 1855 koupil za účelem výstavby bělidla plátna a apreturních dílen. Nastával 

rozkvět průmyslové revoluce a manufakturní výroba ručního papíru začala být zastaralou. 

Hlavním výrobním cílem se stala výroba filtračních papírů, výroba ručního papíru byla 

podružnou. Filtrační papír z Velkých Losin brzy zaplavil trh okolních lékáren a 

chemických závodů. Finanční situace podniku se zlepšila natolik, že bylo vodní kolo mezi 

léty 1910-1911 vyměněno za Francisovu turbínu s kolmou hřídelí a vznikla tak vodní 

elektrárna. V rukou rodiny Schmidtů papírna byla až do konce 2. světové války (Gwuzd, 

1990). 

Po skončení 2. světové války, roku 1949, se papírna stala součástí majetku n. p. 

Olšanských papíren. Rok 1987 se stává stěžejním pro prezentaci činnosti papírny 

veřejnosti. Je otevřena expozice dějin papírny a zřízeno muzeum papíru. Technicky a 

kulturně významný objekt je zpřístupněn široké veřejnosti. Roku 2002 je celý areál 

vyhlášen za národní kulturní památku. Od roku 2006 slouží papírna rovněž jako sídlo 

samostatné společnosti Ruční papírna Velké Losiny, a.s. (Internet 4). 

Papírna ve Velkých Losinách je unikátním dokladem přetrvávajících tradic ve 

spojení s lidským úsilím (obrázek 16). Za dobu své existence prošla několika etapami 

oprav a rekonstrukcí, z nichž některé pokračují dodnes. Výsledkem více než 400leté 

tradiční výroby ze lnu a bavlny je jedinečný bělostný a jemně strukturovaný papír s lehce 

zvlněným okrajem, který se vyznačuje vysokou kvalitou a z něhož na nás dýchá stín 

minulosti. Trvanlivost finálního produktu je hlavní předpokladem pro použití ručního 
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papíru k tisku bibliografií, reprezentativní korespondenci a ostatním uměleckým, knižním a 

restaurátorským účelům (Gwuzd, 1990). 

 

Obrázek 16: Papírna ve Velkých Losinách (foto: Mičková, 2012) 

Papírna je pro návštěvníky otevřena po celý rok. Od ledna do dubna a od října do 

prosince jsou pondělky zavřené, úterý až pátek je otevřeno od 9:00 do 16:00 hodin, během 

víkendu od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:00. V květnu, červnu a září od 9:00 do 17:00 

hodin, o víkendu od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00 hodin. O prázdninách je otevřeno 

od 9:00 do 18:00 hodin, o víkendu od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do 18:00 hodin. 

Prohlídkový okruh památného objektu papírny zahrnuje prohlídku muzea papíru a 

prohlídku výroby. Hodinová exkurze je zpoplatněna částkou 95 Kč, snížená částka 70 Kč 

platí pro seniory nad 65 let, studenty a děti od 6 – 15 let. Doplňkový třicetiminutový okruh, 

jenž tematicky navazuje na předcházející část, vyjde na 55 Kč, snížená cena činí 30 Kč. 

Návštěvníci se v ní seznámí s technickými zajímavostmi objektu, jako je např. historie a 

využitelnost vodního díla. U obou okruhů je možnost zakoupení rodinné vstupného 

zahrnující 2 dospělé osoby a 2 děti do 15 let (Internet 5). Polohu papírny zachycuje 

obrázek 17. 
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Obrázek 17: Poloha ruční papírny (Mičková, 2013) 

Prohlídkové okruhy papírny jsou velmi zajímavé a nabízí ucelený přehled nejen o 

dějinách papírny a papírenství v Evropě, ale též o papíru samotném. Jedinou výtkou by 

mohla být skutečnost, že ačkoliv jsou její dějiny prokazatelně spjaty s čarodějnickými 

procesy, je tomuto faktu věnován pouze minimální prostor a čas. Přitom právě tato na 

první pohled nevlídná skutečnost, by mohla v návštěvníkovi umocnit dojmy z prohlídky. 

3.7 Geschaderův dům v Šumperku 

Půvabný šumperský dům se nachází v bezprostřední blízkosti bývalého 

dominikánského kláštera a klášterního kostela Zvěstování Panny Marie (obrázek 18). První 

zmínky o jeho existenci se dochovaly v pozemkových knihách a jedná se pravděpodobně o 

trhovou smlouvu z roku 1535. O jeho prvotních majitelích však příliš nevíme, protože 

kdysi neexistovala popisná čísla domů. Roku 1535 jím však byl hejtman Jan Schalini, 

který jej dále odprodal (Polách, Kösslerová, 1995). 
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Obrázek 18: Geschaderův dům v Šumperku (foto: Mičková, 2013) 

Nejvýznamnějšími majiteli domu byli Peškovi, jejichž další osudy jsou spojeny se 

zásahem svaté inkvizice. 15. března roku 1647 se majitelem stává textilník Valentin Pešek, 

který se proslavil výrobou speciální látky zvané trip. Tripem byl nazýván nábytkový samet 

či aksamit, jehož zvláštností bylo pouze jednostranné potažení plyšem. Po Peškově smrti se 

majitelkou stala jeho žena Ester. 25. října roku 1660 se dům stává majetkem Jindřicha 

Peška, syna Ester Peškové. Právě tohoto statečného muže a jeho rodiny se dotkla éra 

čarodějnických procesů. Když se roku 1678 rozpoutaly procesy na nedalekém 

velkolosinském panství, netrvalo dlouho, a zájem chamtivých inkvizitorů se přesunul na 

Šumperk. Jindřichovou druhou ženou byla Marie, údajně sestra Kašpara Sattlera. 

Příbuzenský vztah rodin Sattlerů a Pešků dal předpoklad k velké tragédii. Zatčená Marie 

Sattlerová, žena Kašpara Sattlera, brzy podlehla tlakům inkvizice a za spoluúčastnici 

sabatů označila i svou švagrovou. Obviněná Marie Pešková dlouho a statečně odolávala 

hanebným nařčením, mučení a odmítala se přiznat k nesmyslným obviněním, aby 

ochránila svého muže a děti. Bobligovi byl trnem v oku fakt, že ani hláskem nedává znát 

své  utrpení. Samotný kat prý měl pocit, že nenatahuje člověka, ale houbu. Nakonec však 

podlehla a roku 1683 byla spolu s Kašparem Sattlerem a jeho dcerou Alžbětou odvedena 

na popraviště, kde jim nejprve byla useknuta pravá ruka, poté hlava a nakonec byla 

zohavená těla spálena na hranici. Smrtí Marie se začaly stahovat mračna i nad Jindřichem. 

Nikoho nezajímal fakt, že se v době svého zatčení staral o sirotky svých bratrů a 

švagrovou, tedy přibližně o 10 – 12 lidí, pro něž byl druhým otcem. Roku 1684 byl zatčen 

a pravděpodobně plných 12 let vězněn a trýzněn. Jindřich Pešek byl jedinou obětí 
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šumperských procesů, která se nikdy nepřiznala k čarodějnictví a jeho smrt zůstává 

otazníkem (Polách, Kösslerová, 1995). 

Po Peškově smrti se podhodnocený dům dostal do rukou člena inkvizičního 

tribunálu, Františka Ferdinanda Gaupa, který jej odkoupil od Peškových dědiců. Po 

Gaupovi dům vlastnilo ještě mnoho majitelů. Nelze opomenout rody Terschů a 

Geschaderů. Terschové byli významná poštmistrovská šumperská rodina. Geschaderové 

byli fakticky posledními soukromými majiteli domu (Polách, Kösslerová, 1995). 

V současné době nese dům název: „Geschaderův dům: Evropský dům setkávání“ a 

slouží jako místo činnosti a setkávání česko-německé menšiny této oblasti, dále 

k reprezentativním a výstavním účelům. V podzemí domu se nachází expozice 

čarodějnických procesů (obrázek 19). Každý návštěvník dostane po zaplacení vstupného 

moderního audioprůvodce GuidePort™ a vydá se po schodech do podzemního sklepení. 

Ze sluchátek promlouvá k návštěvníkovi hlas samotného Jindřicha Františka Bobliga a 

vypráví mu po jednotlivých místnostech „svůj“ příběh. V expozici jsou návštěvníkovi 

rovněž k dispozici dvě obrazovky s krátkými filmy, týkající se průběhu čarodějnických 

procesů 2. poloviny 17. století, jejich obětí a zajímavostí z Bobligova života. Celá 

prohlídka trvá zhruba 40 minut a je možno si v ní prohlédnout repliku vězení a sáhnout si 

na sadu mučících nástrojů (Město Šumperk, 2010). Dům je součástí již existující 

„Čarodějnické cyklotrasy“ (Internet 6). 

 

Obrázek 19: Expozice čarodějnických procesů v Geschaderově domě (foto: Mičková, 2013) 
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Expozice je od března do května a od října do prosince otevřena pouze na 

objednávku, a to od pondělí do pátku, od 9:00 do 15:00 hodin. V červnu a září od 9:00 do 

15:00 hodin a během prázdnin od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. V neuvedené 

měsíce je možno objednat prohlídku předem. Vstupné pro dospělého člověka činí 30 Kč, 

studenti a důchodci zaplatí 20 Kč. Děti ve věku 6-15 let 10 Kč a do 6 let mají vstup 

zdarma. V nabídce je rovněž zvýhodněné rodinné vstupné zahrnující 2 dospělé a až 3 děti 

ve výši 50 Kč (Internet 6). Na obrázku 20 je zobrazena poloha domu v centru Šumperka. 

 

Obrázek 20: Poloha Geschaderova domu (Mičková, 2013) 

V celém prostoru expozice je zdařilá atmosféra města 17. století. Hlas vypravěče je 

výstižně povýšenecký a návštěvníky vybízí k prozkoumání jednotlivých expozičních 

místností. Ne vždy však je návštěvník schopen určit, kudy se má vydat, a tak se mnohdy 

vrací a přebíhá po celé expozici, což snižuje atraktivitu prvotního dojmu. Velkým plusem 

je naopak možnost vyzkoušení mučících nástrojů. Fyzická přítomnost průvodce není 

bezpodmínečně nutná, nicméně by v návštěvníkovi zanechala silnější dojem, zvláště pokud 

by upozornil i na další historicky zajímavá místa historického centra Šumperka, například 

na místa, kde žili upálení měšťané. 
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4 Návrh turistické stezky a cyklostezky „Za 

čarodějnickými procesy“ 

4.1 Úvod 

Turistická stezka je situována přímo do města Jeseníku, a to z důvodu zdůraznění 

jeho významu v rámci cestovního ruchu. Stezka není náročná, takže ji může využít každý 

návštěvník města. Přístupnost nejvyššího bodu stezky, Předního vršku, je však od jara do 

podzimu, protože vede po polních a lesních cestách, které jsou v zimě zapadané sněhem, a 

tudíž nepřístupné. Stezka zahrnuje nejvýznamnější místa, týkající se čarodějnických 

procesů, takže by měl každý návštěvník získat ucelené informace o historii města a jeho 

okolí. Ke stezce je kromě mapy a itineráře připojen i návrh značení, díky kterému by mělo 

být na první pohled zřejmé, o která místa se jedná. 

Při tvorbě cyklostezky bylo vycházeno z již existující cyklotrasy, věnované 

čarodějnickým procesům, a to jednak proto, že je u turistů oblíbená, ale též z důvodů 

finančních, protože je velmi neekonomické vytvářet stezku novou, když už existuje 

stávající. Cílem této stezky je vytyčit nejatraktivnější místa a podpořit jejich unikátnost 

díky novému příhodnému značení. Návštěvníci díky ní poznají nejen bohatou historii, ale 

též tradiční řemeslnou výrobu. Cyklostezka je doplněna o mapy a itinerář cesty. 

4.2 Turistická stezka 

Náročnost: lehká 

Délka: 2,7 km (Internet 7) 

Čas: 35 minut (Internet 7) 

Mapa turistické stezky: jako podklad byly použity Základní mapy 1:50 000 
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Obrázek 21: Návrh turistické stezky „Za čarodějnickými procesy“ (Mičková, 2013) 



Veronika Mičková: Čarodějnické procesy a cestovní ruch na Jesenicku 

 

2013  40 

 

Průběh turistické stezky: (Internet 7) 

 ul. Kostelní 

 ul. Palackého 

 ul. Tyršova 

 ul. Na Úbočí 

 ul. Krameriova 

 ul. Priessnitzova 

 polní a lesní cesta 

Itinerář turistické stezky: 

Jeseník 

Známé lázeňské město a centrum cestovního ruchu. Historie města sahá až do 

počátku 13. století a je spjata s hornickou činností. Jeseník či Frei vom Walde (= odlesněné 

místo), jak byl v minulosti nazýván, se rozprostíral na významné obchodní stezce vedoucí 

z Moravy do Slezska. V letech 1622 – 1674 město zasáhly inkviziční procesy. O život zde 

během této doby přišlo přibližně 102 lidí. Další ránou pro město byly války o Slezsko, jež 

proběhly v 18. století. Rozkvět nastal až díky Vincenci Priessnitzovi, který se v 1. polovině 

19. století významně podílel na založení zdejších lázní. Městskými unikáty jsou budova 

radnice (1610), kostel Nanebevzetí Panny Marie (1418) a lázně, v jejichž areálu se 

dochoval rodný Priessnitzův dům, sanatorium (1910), kolonáda a park s pomníky 

(cykloturistická mapa č. 12, 2001). 

I. zastavení 

Vodní tvrz Jeseník 

Gotická stavba pocházející z poloviny 13. století, posléze renesančně přestavěna, 

nyní slouží správě Vlastivědného muzea Jesenicka. Jednou z expozic je expozice 

čarodějnických procesů na Jesenicku v 17. století (Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2008). 

II. zastavení 

Pomník obětem čarodějnických procesů 



Veronika Mičková: Čarodějnické procesy a cestovní ruch na Jesenicku 

 

2013  41 

 

Pomník s nápisem „Zde zahynuly v plamenech oběti čarodějnických procesů 1624-

1684“ stojí na Předním vršku mezi městem a lázněmi a byl vystavěn roku 1966 (Growka, 

2005). Pomník je součástí jesenického úseku „Čarodějnické cyklotrasy“ (Szymkowicz et 

al. 2009). 

III. zastavení 

Přední vršek 

Vrchol, tyčící se nad městem Jeseník, na němž se nachází památná mohyla 

s křížem. Údajné jedno z míst upalování čarodějnic (Neubauerová, Polách, 2010). 

Návrh značení turistické stezky: 

 

Obrázek 22: Návrh značení turistické stezky (Mičková, 2013) 

4.3 Cyklostezka 

Náročnost: střední 

Kolo: horské nebo silniční 

Délka: 23 km (Internet 8) 

Mapa cyklostezky: jako podklad byly použity Základní mapy 1:50 000 
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Obrázek 23: Návrh cyklostezky „Za čarodějnickými procesy“ – 1 (Mičková, 2013) 
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Obrázek 24: Návrh cyklostezky „Za čarodějnickými procesy“ – 2 (Mičková, 2013) 
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Průběh cyklostezky: (Internet 8) 

 k. ú. Sobotín – využívá značenou cyklotrasu č. 6187 

 k. ú. Maršíkov – využívá značenou cyklotrasu č. 6187 

 k. ú. Velké Losiny – využívá značené cyklotrasy č. 6187 a 6114 

 k. ú. Rapotín – využívá značenou cyklotrasu č. 6114 

 k. ú. Petrov nad Desnou – využívá značenou cyklotrasu č. 6114 

 k. ú. Vikýřovice – využívá značenou cyklotrasu č. 6114 

 k. ú. Šumperk – využívá značenou cyklotrasu č. 6114, dále návrh cyklostezky po 

ul. Uničovská, M. R. Štefánika přes Radniční až na náměstí Míru 

značená cyklotrasa č. 6187 Sobotín – Šumperk, značená cyklotrasa č. 6114 Kladské Sedlo 

– Nedvězí  

Itinerář cyklostezky: 

I. zastavení 

Sobotín 

Osada, která vznikla roku 1351, a to převážně na základě hornické a hutnické 

činnosti, neboť se v jejím okolí dolovala železná ruda. Obecními zajímavostmi jsou bývalý 

zámek se zámeckým parkem, zámecký rybník a pseudogotická hrobka rodiny Kleinů z 80. 

let 19. století (turistická mapa, 1997). 

Kostel sv. Vavřince 

Pozdně renesanční kostel pocházející z roku 1607 je údajně místem, kde byla 

žebračka Marie Schuhová roku 1678 přistižena při krádeži hostie, čímž započaly 

velkolosinské inkviziční procesy (Szymkowicz et al. 2009). 

II. zastavení  

Velké Losiny 

Obec, jejíž historie se váže k roku 1351 a kterou v letech 1678 – 1693 zasáhly 

inkviziční procesy. Na hranicích zde zemřelo 56 lidí. Známé jsou rovněž velkolosinské 

lázně, jejichž sirné prameny již od 16. století léčí především lidi postižené nemocemi 
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nervového ústrojí. V lázeňském parku se nachází termální koupaliště (turistická mapa, 

1997). 

Ruční papírna 

Papírna byla Žerotíny založena v 16. století. Unikátní výroba ručního papíru zde 

přetrvává dodnes a díky tomuto faktu je jedinou ve střední Evropě. Losinský ruční papír je 

využíván v reprezentativní korespondenci a k tvorbě uměleckých děl (Gwuzd, 1990). 

Zámek 

Zámek stojí na místě bývalé gotické tvrze. Mezi léty 1580 – 1589 jej nechali 

renesančně přestavět Žerotínové. Patří k nejméně porušeným pozdně renesančním 

památkám u nás. V zámku se mimo jiné nachází replika soudní síně inkvizičního tribunálu 

s replikou Bobligovy knihy výslechů. Zámek obklopuje zachovalý přírodně krajinářský 

park (Vojkovský, 2010). Zámek je součástí aktuální šumperské „Čarodějnické cyklotrasy“ 

(Szymkowicz et al. 2009). 

III. zastavení 

Šumperk 

Město zvané „Brána Jeseníků“ či „Malá Vídeň“. Zachovalému historickému jádru 

dominuje radnice romantického slohu s barokním morovým sloupem z roku 1719. Za 

pozornost rovněž stojí farní kostel svatého Jana Křtitele a bývalý klášterní kostel 

Zvěstování Panny Marie. Návštěvníkům jsou k dispozici muzeum, Severomoravské 

divadlo a nejrůznější sportoviště (turistická mapa, 1997). 

Sattlerův dům (náměstí Míru 22) 

Dům bohaté měšťanské rodiny Sattlerů. Kašpar Sattler vlastnil kromě tohoto domu 

též barvířskou dílnu a hospodářský statek. Jeho žena Marie Sattlerová byla roku 1679 

zatčena a o tři roky později se spolu se Zuzanou Voglickovou, hospodyní děkana Lautnera, 

stala první obětí šumperských čarodějnických procesů. Roku 1683 byl popraven i její muž 
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Kašpar a nejmladší dcera Alžběta. Velká část rodinného bohatství levně připadla 

inkvizitoru Františku Ferdinandu Gaupovi (Město Šumperk, 2007). 

Geschaderův dům (Kladská 1) 

Historický dům, nacházející se v blízkosti bývalého dominikánského kláštera a 

klášterního kostela Zvěstování Panny Marie, jenž v době čarodějnických procesů patřil 

rodině Pešků. Jindřich i Marie Peškovi patřili k nejstatečnějším obyvatelům města. Marie 

Pešková při tortuře údajně nevydala ani hlásku, její muž Jindřich strávil ve vězení 

dlouhých 12 let a k čarodějnictví se nikdy nepřiznal (Polách, Kösslerová, 1995). Dům již 

spadá mezi zastavení šumperského úseku „Čarodějnické cyklotrasy“ (Internet 6). 

Farní dům Aloise Lautnera (Kostelní náměstí 4) 

Domov jedné z nejznámějších obětí šumperských procesů, Kryštofa Aloise 

Lautnera. Všemi oblíbený děkan byl roku 1680 zatčen a o pět let později v Mohelnici 

upálen. Roku 2000 mu byla na domě slavnostně odhalena pamětní deska. Na faře působila 

i děkanova hospodyně, Zuzana Voglická, jež byla roku 1682 popravena spolu s Marií 

Sattlerovou (Město Šumperk, 2007). Dům je již součástí existující „Čarodějnické 

cyklotrasy“ (Szymkowicz et al. 2009). 

Bývalé městské vězení (Černohorská 2) 

Moderně opravený rodinný dům ani zdaleka nepřipomíná místo, které kdysi 

sloužilo jako poslední zastávka před smrtí. Výslechy a mučením zde prošlo mnoho 

nevinných lidí a skonala zde i poslední oběť čarodějnických procesů – Jindřich Pešek 

(Město Šumperk, 2007). Bývalé městské vězení spadá do stávající „Čarodějnické 

cyklotrasy“ (Szymkowicz et al. 2009). 
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Návrh značení cyklostezky: 

 

Obrázek 25: Návrh značení cyklostezky (Mičková, 2013) 
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5 Závěr 

V této bakalářské práci jsem se zabývala problematikou pronásledování a souzení 

domnělých čarodějnic, tedy čarodějnickými procesy v oblasti Jesenicka, odehrávajícími se 

v průběhu 17. století.  

V první části práce se zaměřuji na hlubší historii čarodějnických procesů, v nichž 

mají jesenické inkviziční procesy své historické kořeny. Dále rozebírám nejznámější 

inkviziční literární dílo, kladivo na čarodějnice, které mnohým inkvizitorům sloužilo jako 

zdroj inspirace. Následně volně přecházím k výkladu uplatňování útrpného práva, 

významu mučíren a nejběžnějším mučícím nástrojům. Nejpodstatnější částí kapitoly je 

však podrobná historie procesů, které rozdělujeme podle oblasti, na procesy jesenické, 

velkolosinské a šumperské. Zatímco o procesech jesenických mnoho informací nemáme, 

procesy velkolosinské a šumperské, jsou díky zpopularizování v románu Václava 

Kaplického až notoricky známé.  

V kapitole věnované památkám se zabývám především jejich spojitostí 

s čarodějnickými procesy a aktuálním stavem objektů, tedy lokalizací, nabídkou expozic, 

otevírací dobou a výší vstupného, což jsou nezbytné informace pro každého 

potencionálního návštěvníka. Stav expozic, vztahujících se k čarodějnickým procesům, 

jsem zhodnotila z pohledu běžného návštěvníka. Přestože je nabídka expozic široká, není 

zdaleka využit potenciál z hlediska prezentace jejich výjimečné historie. 

Kapitolu praktickou jsem věnovala návrhu turistické stezky a cyklostezky „Za 

čarodějnickými procesy“. Při jejich tvorbě jsem vycházela z míst, která jsou historicky 

hodnotná, zajímavá, dostupná a atraktivní. Pomůckou mi byla skutečnost, že čarodějnické 

cyklotrasy již existují, proto mým cílem nebylo vytvořit trasu novou, což je velmi 

nákladné, nýbrž využít trasy stávající a novým značením podpořit jejich regionální 

význam. 

Pokud bych měla zhodnotit veškeré získané informace, týkají se čarodějnických 

procesů, ráda bych upozornila na několik poznatků, ke kterým jsem dospěla. V první řadě 

je to fakt, že ačkoliv o procesech v okolí Jeseníku nebyl sepsán žádný román či natočen 

film, jejich význam není menší než význam velkolosinských a šumperských procesů. Dále 
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to, že byť je za nejznámější oběť šumperských procesů považován děkan Kryštof Alois 

Lautner, nebyl to jen on, komu svatá inkvizice vzala život. Obětí, byť méně známých, bylo 

mnoho, a to, že nebyli představiteli církve, neznamená, že by jejich život měl menší váhu. 

Posledním faktem je skutečnost, že tyto události nemůžeme považovat za neopakovatelné. 

Je třeba si uvědomit, že za celou tragédií stojí lidská pošetilost, strach, marnivost a závist. 

A to jsou vlastnosti, které se předávají z generace na generaci, a může být jen otázkou 

času, kdy se, třebaže v jiné podobě, znovu projeví. 
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