
              TORTURA – ÚTRPNÉ PRÁVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                Materiál pro potřeby průvodců katovnou 

 

 

 

 

 



 

Útrpné právo 

Užívání tortury (útrpného výslechu, z latinského torquere – mučiti, kroutiti)) při 

výslechu vězňů a získávání důkazů bylo na přelomu středověku a novověku 

poměrně rozšířeno. Použitelný stupeň mučení závisel na provinění a získaných 

důkazech. Záleželo na tom, kdo byl objektem soudního zájmu. U šlechticů, na 

cti zachovalých měšťanů či církevních osob se k mučení přistupovalo jen zřídka, 

zatímco u bezectných a vůbec nemajetných se k mučení mohlo přistoupit spíše. 

Výslechu se zúčastnili delegovaní konšelé, 

rychtář, kat se svými pacholky a písař, která 

zapisoval průběh tortury a hlavně výpověď 

obžalovaného do smolných knih (ze 

smolných, nebo také černých, knih si 

můžeme udělat poměrně přesnou 

představu toho, jak výslech probíhal a také, 

k jakému trestu byl vyslýchaný odsouzen). V případě, že byli zajištěni spoluviníci 

a svědci, pak se v mučírně uskutečňovala jejich konfrontace, tzv. vejvod.  

Pokud delikvent vydržel veškeré mučení bez doznání, byl osvobozen. Takových 

osob nebylo mnoho a do dalšího života si odnášely doživotní následky tortury. 

 

 

 

 

 



 

HISTORIE TORTURY 

Průběh tortury záležel vesměs na každém jednotlivém soudci.  

Řád přinesl až říšský zákoník, který schválil císař Karel V. roku 1532 a měl 

platnost i v českých zemích.  

Konkrétní ustanovení o mučení můžeme nalézt v tzv. Koldínových městských 

právech z roku 1579.  

Později bylo vydáno císařem Josefem I. roku 1708 Nové právo útrpné a hrdelní 

pro České země, Moravu a Slezsko, které však žádnou velkou změnu v používání 

mučení nepřineslo. Z výslechu útrpným právem byli stejně jako za časů Mistra 

Koldína vyjmuti chlapci mladší 18 let a dívky pod 15 let. Rovněž těhotné ženy 

neměly být vyslýchány za pomocí mučení dříve, než po uplynutí šestinedělí. 

Lidé nad sedmdesát let a lidé vznešenějšího postavení neměli být mučení 

vůbec. Oba tyto zákoníky připouštěly i možnost, že při výslechu útrpným 

právem může dojít k nepravdivému přiznání, jen aby se vyslýchaný zbavil 

bolestí. Proto se zde uvádí, že s mučením je třeba zacházet opatrně a pokud se 

dá pravda zjistit nějakým jiným způsobem, měl by soud od mučení upustit. 

Nezdá se však, že by soudy této možnosti příliš využívaly. 

 

Jako poslední se mučením podrobně zabývá Hrdelní řád Marie 

Terezie, schválený roku 1768. Postup mučení je zde znázorněn 

na 45 obrázcích, což je vlastně zároveň návod pro katy. 

 

2. ledna 1776 zrušila Marie Terezie užívání útrpného práva na 

celém území monarchie. 

 

 



 

VĚZNĚNÍ 

Delikvent se mohl dostat do vězení několika 

cestami. Buď byl dopaden přímo při činu a 

okamžitě zajištěn, nebo jej uvěznili z nařízení 

vrchnosti, vůle městské rady, či na základě 

žaloby postiženého. 

K zostření vazby se užívalo pout na ruce, na 

nohy nebo ona obojí, spojených řetězy. 

O předběžném výslechu byla sestavena žaloba a přednesena na zasedání 

městské rady. Pokud rada rozhodla, že se jedná o trestný čin, s nímž normy 

spojovaly trest smrti, byl předán obviněný k útrpnému právu. Trestní řízení 

mělo tzv. inkviziční, tj. vyhledávací, charakter a předpokládalo se, že 

dobrovolné doznání je neúplné, a že teprve při tortuře přizná delikvent 

okolnosti trestného činu a uvede i další delikty a své spolupachatele. 

Existovaly 3 druhy vězení. Vězení „lehké“ bylo určeno výhradně pro měšťany. 

Od 16. století se do těchto věznic zavírali i dlužníci. 

Pro tuláky, žebráky a poddané bylo určeno vězení těžší (zvané birdovna, zadní 

šatlava nebo zadnice).  

Do vězení nejtěžšího (dolní věznice, sklep, žalář) se umisťovali delikventi, 

kterým hrozil trest smrti. 

 

                                  

 

 

 

 

 



MUČÍRNY 

Mučírna se nacházela ve sklepení Bílé věže v sousedství katovny. S katovnou 

byla pravděpodobně propojena chodbou vedoucí ze sklepa. Byla to místnost 

s malými (nebo žádnými) okny, aby nebyl slyšet nářek týraných. 

 

METODY MUČENÍ A MUČICÍ NÁSTROJE 

Základní mučení se dělilo do dvou kategorií – 

první byla ta mučení, která mohla člověka 

zničit a nenávratně poškodit-zmrzačit, druhá 

působila pouze silnou bolest, ale nemohla 

člověku vážně ublížit.  Používané metody 

mučení jsou poměrně známy z dochované 

faktografické literatury i mučicích nástrojů.  

 

Mučení, které ničí nebo mrzačí 

 

Palečnice: Jsou to dvě železné destičky s hroty 

vevnitř. Když byly na prstech dlouho, tak tkáň 

mohla odumřít.  

 

 

Skřipec (nebo i “žebřík“): Pokud byl člověk na skřipci natahován obzvlášť 

urputně, mohl být natažen až o 30-50 cm oproti 

normálu (vykloubené končetiny byly samozřejmostí). 

Při mučení podléhaly zkáze i vnitřní orgány. 



Železná panna mučicí: Ostny nebyly v přímém 

kontaktu s lidským tělem. Odsouzený musel stát pořád 

vzpřímeně. Po třech dnech byl tak hladový a žíznivý, že 

všechno odkýval. 

Železná panna smrtící: Tento způsob byl méně 

používaný. Probíhal tak, že odsouzeného do panny 

vhodili a zavřeli, utrpení mohlo trvat i deset minut,          

protože ostny neprobodly srdce. 

 

Kláda: Kláda měla otvory na ruce, hlavu a 

nohy. Dotyčný tam mohl být zavřený i pár 

měsíců a potom mu ochably svaly. Stal se 

z něj doživotní mrzák. 

 

Naražení na kůl: Je to pomalý a velmi bolestivý trest. Odsouzený je svlečen a 

svázán. Pak je mu do řitního otvoru zaveden zaostřený dřevěný kůl a ten je i s 

odsouzencem svisle postaven. Pak se vlastní vahou pomalu nabodává na hrot a 

nakonec zemře vykrvácením. 

Mučení, které „jen bolí“ 

Bičování: Oblíbený, běžně užívaný trest ve středověku. 

Oslí hřbet: Technika spočívala v tom, že zaostřený hřbet 

bude vlivem vlastní váhy (a přidávaných závaží) působit na 

rozkrok velkým tlakem. Docházelo k mnohačetným 

zlomeninám a defektům na chůzi. 



Inkvizitorská židle: Obviněný byl na ni nahý posazen tak, 

aby při sebemenším pohybu ostré bodliny mohly 

proniknout do masa. 

 

 

Tarantule: kleště určené ke znetvoření prsou. Trestaly se jimi ženy obviněné z 

čarodějnictví či uměle vyvolaného potratu. 

Španělská bota: Nasadila se na lýtko a postupně se 

utahovala, bodce a hrboly způsobovaly 

pohmožděniny. 

 

Rozžhavené kleště : sloužily ke štípání na různých částech těla odsouzeného. 
Většinou se rozžhavenými kleštěmi štípala kůže na zádech. Tento způsob 
mučení sloužil spíše jako výslechová metoda než jako přímý trest. Žhavé železo 
se také využívalo při cejchování – vypalování značek trestancům, aby byli pro 
soud v případě dalších zločinu snadno k rozeznání. 

Řezání jazyka: vyříznutí jazyka mělo kromě působení silné bolesti také 
symbolický význam. Takto trestáni bývali zrádci nebo rouhači. 

Obžalovaní byli nejdříve vyslýchání kladením otázek. 

 Jestliže výslech nevedl k doznání, bylo obžalovanému pohrozeno mučením a 

vyvolány u něj představy mučicích nástrojů a kata a činěny i skutečné přípravy 

k mučení. Obžalovaný byl zaveden do mučírny, kde již byl připraven kat 

s mučicím nářadím a provinilec byl přivázán na skřipec. 

Jestliže i tato pohrůžka zůstala bez výsledků, bylo na základě rozhodnutí soudu 

nebo na příkaz rady přikročeno k mučení. Nejlehčím stupněm mučení bylo 

přiložení palečnic. Pokud obviněný nejevil ochotu přiznat se, přistoupilo se k 

druhému stupni a tím bylo přiložení tzv. španělské boty. Bolest vyslýchaného 



mohla být ještě zvýšena tím, že kat poklepával na španělskou botu utahovacím 

klíčem.  

Pokud se přítomnému soudu zdály výpovědi obviněných nedostačující, bylo 
přikročeno k třetímu stupni mučení. Byl to skřipec (žebřík). Pokud obviněná 
osoba křičela a obtěžovala tím členy soudu (což bylo téměř vždy), mohl kat 
použít zvláštní hrušky, kterou dotyčnému vsunul do úst. Tento kovový roubík 
byl dutý s dírkami a býval naplněný jemně roztlučeným pepřem. Ten se 
odsouzenci při dýchání dostával do úst a do krku. Pokud se vyslýchaný chtěl 
přiznat, dal znamení, zpravidla kýváním hlavy. Mučení bylo přerušeno, hruška z 
úst vyňata a písař mohl zapisovat. 

  
Někdy bylo místo žebříku používáno tzv. tažení za sucha na tzv. skřipci - 
obviněnému byly opět svázány ruce za zády, ale místo na žebřík byl za ruce 
vytažen přes kladku na stropě mučírny nahoru. Zároveň se na nohy 
vyslýchaného připevňovalo kamenné závaží. 

  
Jestliže ani v tomto případě nebyl soud spokojen, 
následovalo druhého dne (mezi jednotlivými stupni mučení 
musela vždy uplynout lhůta alespoň jednoho dne) další 
mučení tzv. světlé trápení na žebříku. Obviněný na žebříku 
byl po natažení katem navíc pálen svazkem svící na bocích 
těla. I po celou dobu kdy odsouzenec čekal v žaláři, byl 
řetězem přikován ke zdi nebo seděl v kládě buď železné či 
dřevěné. 

 
  

Mučením vynucené doznání mělo platnost jen tehdy, jestliže je obžalovaný 

opakoval druhého dne bez mučení, jinak bylo v mučení pokračováno. V přiznání 

se prohlašovalo, že všechno, co obžalovaný vypověděl „k svý duši přijímá a chce 

na to umřít.“ 

 

 

 

 

 



ZLOČINY 

Zločiny se dělily na dvě kategorie – na těžké, hrdelní, za něž byl obvykle 
vyměřován trest smrti,  
a na lehké, které se trestaly bitím, pranýřováním, pokutami a podobně. 
  
Nejčastějšími hrdelními zločiny byly krádeže a loupeže, 
poměrně časté bylo také žhářství. Vražd a zabití bylo 
poměrně málo. Často byl při loupeži zabit okradený 
člověk, někdy se také objevuje případ, kdy svobodná 
matka zabila po porodu  novorozeně. Výjimečně se 
objevuje vražda spojená se znásilněním. K hrdelním 
zločinům patřilo i pytláctví, nepovolený rybolov a 
dokonce i krádež medu z úlu. Ztrátou hrdla se trestalo 
také padělání mincí, zrada panovníka a později kacířství 
a čarodějnictví a také cizoložství. 
  
Do kategorie lehčích zločinů patřilo výtržnictví, opilství, pomluvy, hádky na 
veřejnosti, hazardní hry, šizení zákazníků a nectné chování, jak se nazývalo 
smilstvo, tedy sex mezi svobodnými lidmi. Podobné přestupky se trestaly 
nejčastěji veřejným odsouzením, tedy postavením na pranýř, ale také bitím či 
krátkým vězením. 
 
 

TRESTY 
Podmínečné odsouzení bylo většinou 

doprovázeno zahanbujícími tresty u pranýře, 

kde stával delikvent po jistou dobu s potupnou 

maskou, s hruškou v ústech, někdy s ukradenou 

věcí nebo bylo jiným způsobem sděleno, co 

delikvent udělal. Poté býval vymrskán z města metlou. S vymrskáním obvykle 

souviselo i cejchování, označujícím provinilce na viditelném místě. Na pranýři 

byli vystaveni drobní zloději, jejich přechovávači a překupníci, nactiutrhači a 

hlavně ti, kteří byli stíháni z důvodů mravopočestných deliktů.  Poněvadž byl 

pranýř místem hanby, nesměl se jich obyčejný člověk dotknout. 

Za rouhání se Bohu a za pověry bylo ukládáno pokání veřejné u dveří kostela. 

Byl-li obžalovaný odsouzen k jinému trestu, než k trestu smrti, nebo byl 

osvobozen, musel přísahat, že se nebude mstít. 



Trest smrti byl obvykle vykonán třetí den po vynesení rozsudku, ostatní tresty 

byly vykonávány druhý den. 

Zajatí loupežníci a nenapravitelní zloději propadli smrti. Jako zostření trestu 

bylo používáno mučení žhavými kleštěmi. 

Stětím byli popravováni také cizoložníci a cizoložnice, pouze u svobodných žen 

byl tento přečin trestán zmrskáním nebo připevněním železného okovu na krk a 

vypovězením ze země. 

Čarodějnice byly upalovány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POPRAVY 

Popravy se mohly konat jen ve všední den. Odsouzenec, oblečený v šedivý nebo 

černý rubáš, byl vyveden z vězení na rynk, kde mu byl přečten ortel a 

symbolicky nad ním zlomena hůl. Pak byl předán katovi a nastoupil tvrdou 

cestu na popraviště – „šibeniční vrch“ nebo také „stínadla“(v Odrách místo u 

cesty u Emauz). 

Nejprve se na šibenici shazovalo ze žebříku, 

který byl o šibenici opřený. Oběšení však 

kopali nohama ve vzduchu mnoho minut či 

hodin a pomalu se dusili vlastní vahou. Proto 

se později prosadil pád do propadla, který 

(alespoň teoreticky) zabil odsouzeného 

ihned zlomením vazu. 

Ve středověku a raném novověku se 
oběšenci nechávali na šibenici viset několik let. Dá se říci, že svou odstrašující 
úlohu plnili tak dlouho, dokud nebylo potřeba uvolnit místo pro nové katovy 
klienty, nebo dokud se mrtvola sama zcela nerozpadla. Občas byla možná 
vyslyšena i častá prosba rolníků, kteří si zejména v období žní stěžovali na 
nesnesitelný zápach, šířící se od šibenice do polí. Ostatky sundané z oprátky kat 
zahrabával, nebo prostě jen pohazoval po šibeničním vrchu, uvnitř kamenných 
šibenic a v jejich bezprostředním okolí. Na některých popravištích se spolu s 
mrtvolami lidí zahrabávala uhynulá zvířata, což pasovalo tato místa na pouhou 
skládku biologického odpadu a popravené lidi na odpad. 

Jen málokdy a to především až v pozdějších dobách bylo tělo oběšence po 
popravě pochováno na speciálním (prokletém) hřbitově k tomu určeném, či 
dokonce vydáno rodině. Ta se pak mnohdy tajně pokoušela ostatky pohřbít na 
řádném hřbitově do svěcené půdy, či alespoň u hřbitovní zdi. 

 

 

 

 

 



POPLATKY KATOVI 

Oběšení zloděje nebo loupežníka     8 grošů 

Oběšení + mučení před popravou     11 grošů 

Lámání kolem nebo mučení ohněm     16 grošů 

Utopení nebo pohřbení zaživa      8 grošů 

Mrskání provinilce na pranýři      3 groše 

Uřezání ucha, vypíchnutí oka, utětí ruky, opaření obličeje po 3 groších 

Uřezání obou uší nebo useknutí obou rukou   8 grošů 

„Cestovné“ pro kata za každou míli cesty    8 grošů + strava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 



 



Pro „odlehčení“ tohoto depresivního textu pár pověr  

 

Pověra zasáhla i do trestu smrti oběšením. Věřilo se, že pokud se během 

popravy přetrhne provaz, je to znamení boha o nevině odsouzence. V tom 

případě se nesměla poprava opakovat a zločinec měl být propuštěn na 

svobodu. Proto museli soudní úředníci provaz i šibenici důsledně zkontrolovat. 

Zločinci věřili, že kus katova provazu, na kterém skončil příslušník jejich 

„branže“, je ochrání před stejným osudem. Kus provazu byl považován za 

talisman štěstí a tak se s ním (a někdy i s provazem nejasného původu) 

kšeftovalo nejen mezi zločinci, ale i úctyhodnou veřejností. Například  známý  

kasař a několikanásobný vrah Martin Lecián byl pověšen v Olomouci i s kusem 

provazu v kapse a nic mu nebyl platný. 

Pověra o kusu provazu si veřejnost rozšířila také na popravu stětím meče. 

Domáhala se milosti pro zločince i v situaci, kdy se opilý nebo ztrémovaný kat – 

začátečník – hned napoprvé netrefil. 

Ani po smrti mnohý popravený nedostál věčného klidu. Mrtvá těla, jejich kusy, 
oděvy popravených, smyčka z krku viselce i obyčejná tříska z šibenice byla velmi 
žádaným artiklem. Potmě se proto na šibeniční vrch kradli šarlatáni, 
čarodějnice, nebo lidé ovládaní pověrami. Zvlášť silnou kouzelnou moc měl mít 
například palec z pravé ruky popraveného, pokud byl uříznut ještě teplý. 
Popraveným se vylamovaly zuby a vytrhávaly nehty. Neplodnou ženu prý 
zaručeně vyléčilo, prošla-li se pod oběšencem. Léčivou moc měl dokonce i 
mech seškrábnutý z lebky nebo kostí popravených, válejících se pod šibenicí.  

Kdo byl však při krádeži na popravišti chycen, byl jak jinak, než popraven! 

Že by středověk? Tato zpráva je ze dvora pankrácké věznice v Praze z roku 1923 
po popravě: „Mrtvola byla pak se šibenice sňata a odvezena. A teď to začalo! 
Kordón nekordón, obecenstvo se vrhlo k šibenici s otevřenými noži. Trnul jsem, 
co se bude dít – a oni šli řezat třísky pro štěstí. Byla to snad ještě otřesnější 
podívaná než všechno před tím. Měli jsme co dělat, abychom nádvoří vyklidili. A 
abychom uchránili provaz z oběšeného. Nikdy bych nevěřil, že je člověk, zdánlivě 
civilizovaný člověk, něčeho takového schopen. Lidská bída je nezměrná, ale 
lidský hyenismus budí jen hnus.“ 

 

 



V roce L.P. 1684 

Smlouva mezi mistrem popravčím Martinem Winklerem z Opavy a 
městskou obcí. 

 Já, Martin Winkler, mistr popravčí, knížecího, lichtensteinského 

města Opavy, dokladuji a potvrzuji tímto sobě, svým dědicům a 

následovníkům mého stavu, Successoriu v Opavě, se svolením 

blažených radních města Oder, že já projednávám a uzavírám určitou 

shodu (rovnost) – ode dneška nebo zítřka, měl-li by sem v budoucnu 

dorazit zlořád nebo zločinec, a tento, jak zákon a rozsudek uzná, 

přináší smrt, - ať je mečem,  -tyčí,  -kolem,  -ohněm,  -nebo provazem, 

jak ji uznává zákon, (mimo těch, kteří si vezmou život sami nebo 

budou popraveni mečem, kolem a ohněm, za toho bude požadován 

dvojnásobný poplatek) za svou námahu, kterou mám s popravou 

odsouzeného na smrt, chci, aby mi bylo doneseno a vysázeno 10 

slezských tolarů a čeledínovi 1 tolar, – proti tomu já s mými dědici a 

budoucími mistry popravčími v Opavě žádáme ještě více, nebo 

budeme vyžadovat, také, když někdo má být koňmi roztržen, nebo 

jinak odsouzen, s mými vlastními koňmi chce být obstarán a vyřízen, 

bez přispění panstva z Oder, - mi přispěje ročně 4 tolary a to 1 tolar 

čtvrtletně. 

Na tuto listinu jsem se vlastnoručně podepsal a vytlačil před to mou 
obyčejnou pečeť.                                                                                               
Sepsáno v Opavě ve dni Nanebevzetí Marie 1684. 

Poznámka: Když kat má být doveden, nebo být zapotřebí, mají mu být 

uhrazeny potřebné náklady a příspěvek pro koně. 

Martin Winkler  

L.S.                                                                                                popravčí v Opavě         
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