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Resumé 

Tématem předkládané studie se stal jeden z fenoménů lidové víry, jenž 

v 18. století fascinoval celou učenou Evropu. Vampyrismus, označovaný také latinskou 

expresí „magia posthuma“, nebyl zcela novým jevem, avšak v podobě, v níž se objevil 

zejména ve středo- a východoevropském prostoru v 17. a 18. století, odkazoval mnohem 

více k dědictví čarodějnické pověry než k pohanským zvyklostem, recipovaným v 

podobě lidové religiozity. Mezi hlavní znaky tohoto jevu patřil atypický stav post 

mortem a působení nočních nepokojů. Hlavním cílem textu však není snaha definovat 

konkrétní rysy vampýrských případů, ale doložit na nejvýznamnější kauze v českých 

zemích proměnu vnímání magična ze strany přítomných aktérů, reprezentujících často 

odlišné sociální prostředí. 

 Jako styčný bod jednotlivých mentalit posloužil případ Marianny Saligerin ze 

Svobodných Heřmanic na Bruntálsku, který se odehrál v letech 1754-1755.  Na základě 

detailní analýzy rozsáhlé pramenné základny a následné komparace odlišných přístupů 

účastníků procesu bylo možné vystavět příběh, jenž v sobě zakomponoval řadu 

momentů, odlišujících myšlení „starého“ a „nového“ světa. Uvedená žena byla rok po 

své smrti nařčena z vampyrismu svými sousedy, jež se obrátili s žádostí o nápravu na 

olomouckou konsistoř a vrchnostenskou správu. Na základě šetření komise a posudků 

chirurgů odsouhlasila duchovní instance i velkoheraltický soud exekuci těl, u nichž byly 

prokázány vampýrské symptomy.  

 Následná reakce vídeňského dvora se nesla v duchu nekompromisního postupu 

proti pověrám. 1. března 1755 byl jménem Marie Terezie vydán dekret, zakazující 

napříště podobné hanobení a odkazující duchovenstvo k postupu na základě rozhodnutí 

kompetentních státních úřadů. Součástí reakce na heřmanické události byl učený spis 

Gerharda van Swietena, který podrobil kauzu důkladnému zkoumání a zcela zavrhl 

reálnou existenci posmrtné magie. Podobné hlasy se ozývaly také z řad akademické 

obce, degradující čarodějnické působení na pouhou pověru. Současně je ve studii 

monitorována diskrepance mezi právní normou a praktickým výkonem trestu, ačkoliv 

kodex Constitutio Criminalis Theresiana ještě zahrnoval článek týkající se 

problematiky čarodějnictví. 



 3  

Úvodem 

Ti druzí se domnívají, že na zemi žádné škodlivé čarodějnictví není, pouze 

v lidských představách, stejně tak nejsou démoni jinde než ve fantazii prostého 

lidu, kdy člověk své obavy, jež si sám způsobí svým úsudkem, démonovi 

připíše. A tady také se ze silné obrazotvornosti zjevují podoby z vjemu, jak si 

je člověk představuje, je možné říct, že člověk pak také věří, že vidí démony 

nebo čaroděje. Ale protože nevíra u pokřtěných se označuje jako kacířství, pak 

takto usuzující z kacířství obvinit. 

Kladivo na čarodějnice
1
 

 

Jak daleko ale domnění o čárách a kouzlech v předešlých časech až proti 

příslušnosti vzrostlo? Jest věc nyní příliš známá. Náchylnost prostého 

obecného lidu k pověrečným věcem k tomu základ položila, hloupost, a 

nevědomost, jakožto matka podivení, a pověry to zprovodila, z čehož, bez 

činění rozdílu mezi pravdou a klamem při obecném lidu lehkověrnost povstala, 

všecky takové případnosti, které hned lehce pochopiti nemůže, a přece jen 

z přirozené příhody, umění, aneb čerstvosti pocházejí, ano i dokonce takové 

příhody, jež zcela přirozené jsou, jako povětří, aneb bouřka, pád dobytčí, 

nemoci těla, zčásti Ďáblu, a jeho nástrojům, totiž čarodějníkům, a kouzlům 

připisovati. 

Constitutio Criminalis Theresiana
2
 

 

 

 Tyto úryvky, pocházející z významných prací své doby, od sebe dělí bezmála tři 

staletí. Přesto byl tento dlouhý mezičas vyplněn řadou strhujících událostí a procesů, 

které zachvátily Evropu i Nový svět. Hořící hranice uhasily životy obrovského počtu 

lidí, jež se stali obětí čarodějnické pověry. Nedokázaly ale uhasit všeobecně rozšířené 

obavy z moci čar a kouzel, vznikající spojením člověka s nečistými ďábelskými silami. 

Nepřiměřené projevy strachu u jednotlivců byly umocňovány v davu, který snadněji 

podléhal oslabení kritického uvažování.
3
 Zejména na venkově se udržela pověrčivost, 

                                                 
1
 KRAMER (Institoris), Heinrich: Der Hexenhammer. Malleus Maleficarum. Kommentierte 

Neuübersetzung. Behringer, Wolfgang, Jerouschek, Günter, Tschacher, Werner (edd.). München 2001, 

s. 141-142. 
2
 Constitutio Criminalis Theresiana. Wien 1769, s. 167. 

3
 DELUMEAU, Jean: Strach na Západě ve 14. - 18. století. I. díl. Obležená obec. Strach doléhající na 

většinu. Praha 1997, s. 24-25. 
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přisuzující některým jedincům náchylnost ke spolku s ďáblem a tím také k následnému 

působení škod svým bližním a sousedům na zdraví i majetku. K pronásledování 

„ďáblových pomocníků“ docházelo od konce středověku po celý raný novověk, zejména 

v době 16. a 17. století.
4
 

 Sotva byl ukončen boj s temnými silami a hranice přestávaly postupně doutnat, 

začaly především z oblasti střední a východní Evropy přicházet další poplašné zprávy. 

Přinášely fantastické příběhy o zemřelých osobách, které se po své smrti navrací do 

míst, kde žily, a straší svoji rodinu včetně dalších obyvatel rodných vesnic, přičemž jim 

často přivodí i smrt. Překročení hranice mezi životem a smrtí v této podobě se okamžitě 

stalo předmětem diskuzí v církevních i světských kruzích, přinášejících rozporuplné 

názory a hodnocení. Jev označovaný jako „magia posthuma“ a později také 

„vampyrismus“ se stal výrazným fenoménem 17. a především 18. století, fenoménem, 

který v sobě spojoval obsáhlý komplex magických představ, fenoménem, jenž však 

zůstal v porovnání s čarodějnickými procesy na okraji zájmu historiků. Hlavním cílem 

předkládaného textu je interpretace proměny chápání magična na základě detailní 

analýzy významného případu, jenž se odehrál v letech 1754-1755 v obci Svobodné 

Heřmanice na Bruntálsku. Obvinění zemřelé Marianny Saligerin z posmrtné magie 

vyvolalo vlnu vzrušení a pobouření nejen v lokálním měřítku, ale informace o 

hromadných exhumacích se dostaly až k uším císařského dvora ve Vídni. Následující 

události a vyvrcholení případu znamenaly setkání rozličných myšlenkových proudů 

jednotlivých aktérů na pomyslné křižovatce, kde se střetly protichůdné názory odlišných 

mentalit – obyvatel vsi, venkovského duchovenstva, zástupců biskupské konsistoře, 

vrchnostenského úřednictva, nejbližšího okolí císařovny Marie Terezie i samotné 

panovnice. Význam komparace těchto rozdílných postojů tkví v možnosti sledovat 

osobité přístupy zúčastněných činitelů a jejich reflexi, odvíjející se na prahu nové doby. 

 

Literární a pramenná základna – výhody a limity 

I přes velmi zajímavé momenty, jež studium vampyrismu a jednotlivých kauz 

přináší, nezaznamenala tato oblast na poli historie dostatečný ohlas. Mezi prvními, kdo 

                                                 
4
 Tamtéž, s. 8. 
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zmapovali případy vampyrismu na severní Moravě, byl v polovině 19. století Christian 

d´Elvert.
5
 V následujících padesáti letech se však výraznější práce o posmrtné magii 

neobjevila. Až ve druhé dekádě 20. století začal Frank Wollman vydávat seriální studii 

Vampyrické pověsti v oblasti středoevropské
6
, v níž podal strhující výčet rozmanitých 

případů vampyrismu, avšak bez bližší pramenné kritiky. Oproti tomu pozdější články 

Rudolfa Zubera
7
 a Jana Bombery

8
 se již vyznačují snahou o interpretaci daného jevu. 

Nejvýraznější prací českého prostředí je pak kniha Giuseppe Maiella Vampyrismus 

v kulturních dějinách Evropy,
9
 věnující se jevu z kulturně-antropologického pohledu. 

Na tomto místě je ale nutné konstatovat, že ani v souboru zahraniční produkce nezaujal 

vampyrismus přednější místo. V omezeném počtu publikací se navíc badatel musí 

potýkat s drobnou nesnází, kterou je takřka výhradní lokální orientace na balkánskou 

oblast, zejména Srbsko, kde se odehrály případy „slavnější“ nežli heřmanická kauza.
10

  

K dokreslení kontextu dekriminalizace určitých forem dříve sankcionovaného 

chování, mezi než patřilo právě čarodějnictví, je možné opřít se o vynikající práce 

Daniely Tinkové.
11

 Lidová kultura se svou tradiční vírou v nadpřirozené síly se naopak 

stala předmětem zájmu Petera Burka a Richarda van Dülmena.
12

 Západní historiografie 

znovu objevila zájem o genezi magie a čarodějnické procesy v šedesátých letech 

20. století, kdy začala tato disciplína vzkvétat jako málokterá jiná oblast historického 

výzkumu.
13

 V bádání o magii si jistě zaslouží zmínku práce Richarda Kieckhefera,
14

 

                                                 
5
 D´ELVERT, Christian - BISCHOF, Ferdinand: Zur Geschichte des Glaubens an Zauberer, Hexen und 

Vampyre in Mähren und Oesterr. Schlesien. Brünn 1859. 
6
 WOLLMAN, Frank: Vampyrické pověsti v oblasti středoevropské. Národopisný věstník 

českoslovanský, 14, 1920, s. 1-16; 15, 1921, s. 1-58; 16, 1923, s. 80-96. 
7
 ZUBER, Rudolf: Pověry, čarodějnické procesy, vampýrismus. In: Bezděčka, Josef - Zuber, Rudolf - 

Bombera, Jan (edd.): Z dob prvních letů na koštěti. Moravský Beroun 2000, s. 10-36. 
8
 BOMBERA, Jan: Posmrtná magie na Libavsku. In: Bezděčka, Josef - Zuber, Rudolf - Bombera, 

Jan (edd.): Z dob prvních letů na koštěti. Moravský Beroun 2000, s. 38-55. 
9
 MAIELLO, Giuseppe: Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy. Praha 2005. 

10
 Názorným příkladem zmíněné tendence je Paul Barber, jenž se při analýze vampýrského jevu zaměřil 

na balkánský prostor. Viz BARBER, Paul: Forensic Pathology and European Vampire. In: Dundes, 

Alan (ed.): The Vampire. A Casebook. London 1998, s. 109-136. 
11

 Např. TINKOVÁ, Daniela: Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. Praha 2004. 
12

 BURKE, Peter: Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha 2005; DÜLMEN, Richard van: Kultura 

a každodenní život v raném novověku (16. - 18. století). III. díl. Náboženství, magie, osvícenství. Praha 

2006. 
13

 DILLINGER, Johannes: Hexen und Magie. Frankfurt am Main 2007, s. 7. 
14

 KIECKHEFER, Richard: Magie ve středověku. Praha 2005. 

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Bezděčka,%20Josef%20-%20
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Bezděčka,%20Josef%20-%20
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Bombera,%20Jan.
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Bezděčka,%20Josef%20-%20
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Bezděčka,%20Josef%20-%20
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Bombera,%20Jan.
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Bombera,%20Jan.


 6  

naopak lidovou religiozitu a její odraz v životě raně novověkého obyvatelstva brilantně 

zpracoval Robert W. Scribner.
15

  

Mnohem bohatší základnu naopak poskytuje okruh pramenů, na jejichž základě 

je možné vampyrismus v českých zemích studovat. Nejvíce pozornosti bude na 

následujících stranách věnováno materiálu, jenž se nachází ve správě olomoucké 

duchovní instance a zároveň jednoho z nejvýraznějších aktérů v záležitostech 

vampýrské otázky. Fond Arcibiskupská konsistoř Olomouc poskytuje bohatou látku, 

v níž jsou posmrtná magie a čarodějnictví projednávány pro období let 1685-1773.
16

 I 

přes značnou neuspořádanost se jedná o velmi cennou sbírku rozličných dokumentů, 

odrážející postoj aktivních účastníků „honu na vampýry“: prostých obyvatel, vesnické 

správy, byrokratických orgánů, konsistoře a v neposlední řadě císařského dvora.  

Heřmanický případ v sobě kombinuje všechny uvedené typy svědectví o 

přístupu jednotlivých vrstev společnosti k problematice. Jazykem většiny dokumentů je 

němčina, s výjimkou skupiny dopisů a zpráv ze strany kléru, jež je psána latinsky. 

Zřejmě největší část písemností různé provenience je možné označit „nálepkou“ 

korespondence. Písemný kontakt probíhal nejčastěji mezi konsistoří a dalšími 

participanty, díky čemuž je možné alespoň částečně vysledovat iniciátora procesů, 

neboť to byla právě správa vesnice v čele s rychtářem, kdo se na biskupství obrátil 

s prosbou o pomoc.
17

 Neméně hodnotným prvkem je osobní korespondence mezi 

císařovnou Marií Terezií a olomouckým biskupem Ferdinandem Juliem Troyerem. 

Panovnice činila preláta jakožto duchovního otce diecéze odpovědným za směr, kterým 

se řešení nočních nepokojů na moravsko-slezském pomezí ubíralo. Na těchto ukázkách 

lze sledovat rozrůzněnost názorů jednotlivých zástupců vesnické, duchovní i vladařské 

obce, zároveň ale také poskytují informace k vývoji případu a vzájemné provázanosti 

jednotlivých instancí. 

Součástí postupu ve věci vampyrismu byl především výslech očitých svědků 

událostí, zastoupených zejména obyvateli vsi. Během vyšetřování ve Svobodných 

                                                 
15

 SCRIBNER, Robert W.: Elements of Popular Belief. In: Lyndal Roper (ed.): Religion and Culture in 

Germany (1400-1800) by R. W. Scribner. Leiden 2001, s. 52-82. 
16

 Zemský archiv v Opavě, pob. Olomouc, fond Arcibiskupská konsistoř Olomouc, inv. č. 2278-2281, 

kart. 1-4, sign. C13. 
17

 Dopis konsistoři z 30. 11. 1754. ZAO, pob. Olomouc, fond ACO, inv. č. 2278, kart. 2, sign. C13. 
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Heřmanicích vznikly celkem tři výslechové protokoly, v nichž figurovaly až na výjimky 

stejné osoby.
18

 Cílem bylo potvrdit již uvedenou odpověď a pokud se udály nové 

nepokoje, podělit se s ustanovenou komisí o jejich průběh. Zatímco první vyslýchání 

provedli reprezentanti vesnice (rychtář a obecní starší), další už byla vedena 

představiteli z okolních farností. Výpovědi svědků byly vskutku tristní. Vyprávěli 

hromadně o silném pocitu tlačení na těle, doprovázeném zvířecími přízraky a velkým 

hlukem. Komisaři se snažili obyvatele přivést k racionálnímu uvažování a téměř u všech 

následovaly shodné otázky, snažící se přimět neoblomné „oběti“ vampýrského řádění 

k rozumu.
19

 Komise se podivovala zejména skutečnosti, kdy vypovídající bez rozpaků 

popisovali noční běsy s dodatkem, že mezi jednotlivými fázemi trýznění zřejmě usnuli. 

Tento moment je třeba zohlednit ve vztahu k celkovému tématu, kde může reflektovat 

myšlenkový zlom ve věci pověrečných představ u venkovského kléru a naopak 

přetrvávající zatvrzelost rurální populace a místních vrchnostenských správců. Zcela 

specifickou součást fondu představuje dokument, jehož autor je podepsán pouze jako 

„Doctor vindobonen“. Tento přídomek nesporně ukrývá jednoho z nejvýznamnějších 

mužů osvícenské éry v habsburské monarchii, osobního lékaře císařovny Gerharda von 

Swietena. Spis datovaný 22. března 1755
20

 vyšel o více jak dekádu později také 

v tištěné podobě.
21

  

                                                 
18

 Na tomto místě je třeba upozornit na možné zkreslení, poněvadž výpovědi svědků jsou pro dnešní 

bádání dochovány až v sekundární podobě z pera písaře, který je mohl podle své potřeby upravit, zkrátit 

nebo přeformulovat. Vzhledem k obdobnosti otázek a odpovědí u dalších případů je ale patrný soulad v  

popisu událostí, kdy se většina vypovídajících shodovala v základních charakteristikách nočních 

nepokojů způsobených vampýry. Proto je možné domnívat se, že pokud ke zkreslení zápisů ve 

výslechových protokolech skutečně došlo, pak se zřejmě jednalo jen o detailní odchylky. 
19

 Tyto snahy a jednotlivé argumenty komisařů nejlépe ukazuje finální výslechový protokol z ledna 1755, 

v němž se pokus o přirozené vysvětlení popisovaných událostí ze strany komise vyskytuje u každého 

svědka. Viz výslechový protokol z 15. - 17. 1. 1755. ZAO, pob. Olomouc, fond ACO, inv. č. 2280, 

kart. 3, sign. C13. 
20

 Nota Gerharda van Swietena. ZAO, pob. Olomouc, fond ACO, inv. č. 2280, kart. 3, sign. C13. Na 

anonymní posouzení upozornil již R. Zuber, který využil listinu uloženou v Moravském zemském archivu 

v Brně, jež však neobsahuje závěrečnou titulaturu. Viz Zuber, Rudolf: Pověry, s. 34. Autor zároveň uvádí, 

že na tento spis upozornili už A. Pilař a F. A. Moravec v latinské publikaci Moraviae Historica. 

V uvedené práci se skutečně zmínka o spisu nachází a navíc je připsána k roku 1755, je tedy zřejmé, že se 

pravděpodobně jednalo o využití jednoho z původních rukopisů. Viz PILAŘ, Adolf  - MORAVEC, 

František Adolf: Moraviae Historia Politica Et Ecclesiastica. Cum Notis Et Animadversionibus Criticis 

Probatorum Auctorum. Pars Tertia. Brunae 1787, s. 351. 
21

 SWIETEN, Gerhard van: Vampyrismus von Herrn Baron Gerhard van Swieten verfasset, aus dem 

Französischen ins Deutsche übersetzet, und als ein Anhang der Abhandlung des Daseyns der Gespenster 

beigerücket. Augsburg 1768. Dostupné na http://www.gutenberg.org/files/30886/30886-h/30886-h.htm 

(Stahováno: listopad 2012). 

http://www.gutenberg.org/files/30886/30886-h/30886-h.htm
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Druhý pomyslný okruh pramenů tvoří skupina legislativních ustanovení se 

zvláštním zřetelem na dekret Marie Terezie z 1. března 1755,
22

 reagující na události ve 

Svobodných Heřmanicích, v němž se panovnice ohradila proti pověrčivosti, jež vládne 

v některých oblastech jejích korunních zemí. Duchovenstvu napříště striktně nařídila 

obrátit se v podobných případech na příslušné státní úřady a koordinovat následný 

postup ve shodě s jejich direktivy, přičemž si současně podržela právo sama vyhodnotit 

sporné případy.  

Přestože uvedená pramenná základna tvoří opěrný bod této práce, na významu 

neztrácí ani poslední oblast zastoupená souhrnem všech ostatních pramenů, jejichž 

cílem je dokreslit celkový rámec. Nedílnou součástí této kategorie je využití matričních 

záznamů, zejména matriky zemřelých ve Svobodných Heřmanicích a přilehlých 

obcích.
23

 Zde uvedené údaje mi umožnily provést dílčí sondu do statistických údajů 

v počtu zesnulých osob a pokusit se vyvrátit možnost, že by obávaný strašák 

vampyrismu mohl zapříčinit zvýšený počet úmrtí nebo naopak, že by navýšení 

zemřelých bylo důsledkem neznámé epidemie, která mohla vzbudit v heřmanickém 

obyvatelstvu potřebu najít „viníka“ nesnází a dala tak podnět k vyvolání honu na 

vampýry. Zajímavým doplněním s vlastní výpovědní hodnotou jsou zápisy v kronikách 

obcí Leskovec
24

 a Svobodné Heřmanice.
25

 Tento narativní pramen přináší svůj vlastní 

příběh, jehož hlavní funkcí bylo zaznamenání a uchování požadované informace. V této 

souvislosti je pozoruhodné zachycení případu v heřmanické kronice ještě ve dvacátých 

letech 20. století, kdy byla vampýrskému případu věnována celá kapitola. 

 

Vampyrismus jako jeden z projevů lidové religiozity 

Imaginace raně novověkého člověka, zahrnující komplex pověr, tradic a příběhů, 

tradovaných z generace na generaci, poskytovala fenoménu tajemných bytostí 

dostatečně rozlehlý prostor, na němž mohl pevně zakořenit. Zejména ve venkovském 

                                                 
22

 Moravský zemský archiv v Brně, fond Gubernium, zn. B1, kn. 213, Kniha deklaratorií (1751-1758), 

s. 748-751. 
23

 Matrika zemřelých římskokatolické farnosti Velké Heraltice 1737-1784. ZAO, fond Sbírka matrik 

bývalého Severomoravského kraje, inv. č. 785, sign. J IX 8. 
24

 Farní kronika Leskovec. Státní okresní archiv Bruntál, fond Farní úřad Leskovec, inv. č. 45. 
25

 Obecní kronika Svobodné Heřmanice. SOkA Bruntál, fond Archiv obce Svobodné Heřmanice, 

inv. č. 1. 
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prostředí bylo možné sledovat koexistenci křesťanství a lidových rituálů, jež vedle sebe 

po dlouhou dobu vystupovaly v nerušené symbióze. Výraznou roli sehrál v konceptu 

lidové víry materiální svět. V neustálé interakci s prostředím se lidé pokoušeli 

vysvětlovat různé jevy a přizpůsobit je svému náboženskému smýšlení. Vzájemné 

působení hmotného prostoru a lidové zbožnosti je velmi dobře postihnutelné 

v souvislosti mezi náboženskou vírou a přechodovými fázemi jednotlivých ročních 

období.
26

 V tradičním kulturním systému měla také denní doba zvláštní status, 

především se jednalo o chvíle, v nichž se měnila kvalita času. Zatímco ranní úsvit 

zaháněl zlé síly a probouzel ze spánku, za soumraku člověk končil pracovní činnost a 

připravoval se na noc, prostoupenou temnotou a nebezpečím.
27

 Na pozadí nastíněných 

aspektů stála křehkost lidské existence předmoderní doby, zapříčiněná často nízkou 

výživností stravy, omezenou hygienou a vlnami epidemií.
28

 Pro lidovou zbožnost bylo 

charakteristické hledat v každé neobvyklé události Boží zásah, což je možné doložit 

silně zakořeněnou pověrčivostí.
29

 

Přestože lidová magie není totožná s lidovou vírou ani s čarodějnictvím, 

pomyslné hranice zde nejsou pevné. Magické přesvědčení prostupovalo všemi oblastmi 

každodenního života, včetně praktikování křesťanské víry a lidové medicíny.
30

 Lidoví 

léčitelé, často jediný zdroj lékařské pomoci na venkově, se tak výkonem svého řemesla 

pohybovali na velmi tenkém ledě. Své pacienty léčili pomocí bylin, ale také za přispění 

amuletů, talismanů a rozličných rituálů.
31

 Lidé ale často nerozlišovali mezi jednotlivými 

formami magie. V jejich očích se zrcadlila obava z možnosti ambivalentního využití 

moci kouzel. Získalo-li něčí jméno špatnou pověst, velmi rychle to znamenalo sociální 

izolaci. Na okraj společnosti bylo vytěsňováno také velké množství lidí, kteří žili mimo 

kontrolu veřejnosti a vykonávali více či méně nečisté povolání, bez ohledu na jeho 

                                                 
26

 SCRIBNER, Robert W.: Elements, s. 53-54. 
27

 NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha 2004, s. 111. 
28

 SCRIBNER, Robert W.: Elements, s. 55. 
29

 NEŠPOR, Zdeněk R.: Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost 18. a 19. století. Ústí 

nad Labem 2006, s. 152. 
30

 DÜLMEN, Richard van: Kultura, s. 81. 
31

 BEVER, Edward: The Realities of Witchcraft and Popular Magic in Early Modern Europe. Culture, 

Cognition, and Everyday Life. Basingstoke 2008, s. 342. 
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obecnou prospěšnost.
32

 V identické situaci se ocitla také Marianna Saligerin ze 

Svobodných Heřmanic, jež stanula na lavici obviněných z vampyrismu spolu s dalšími 

dvaceti osmi zemřelými osobami, pohřbenými na stejném hřbitově. Heřmanický případ 

z let 1754-1755 završil sérii excesů, které se v oblasti severní Moravy a Slezska 

odehrávaly již od konce 17. století, se zvláště silnou gradací v prvních třech desetiletích 

18. století.  

Jaká tedy byla vlastní podstata vampyrismu, jenž vzrušil ve vrcholné éře raného 

novověku učené evropské kruhy? První odpověď poskytuje již sama definice termínu. 

V zemích habsburské monarchie se označení jevu jako „vampyrismus“ objevilo až 

v souvislosti s poplašnými zprávami ze Srbska, zaznamenanými na stránkách 

Wienerisches Diarium.
33

 Mnohem užívanějším výrazem v pramenech české, respektive 

moravsko-slezské provenience je latinská exprese „magia posthuma“, doslova 

„posmrtná magie“. Tento obrat nebyl zvolen nahodile. Součástí vampýrské pověry byla 

víra lidu ve schopnost čarodějů disponovat svou mocí také po smrti. Rovněž je možné 

význam sousloví interpretovat na základě aktu, k němuž docházelo post mortem. 

Znovuoživení těla vyžadovalo asistenci vyšší síly, která byla připisována ďábelským 

bytostem. Přestože církevní nauka připouštěla možnost fyzického působení ďábla na 

tomto světě a rovněž jeho vlivu na lidské tělo, s otázkou, kdo dokáže oživit těla 

mrtvých, si však nevěděly rady ani přední duchovní autority. Sám Augustin Calmet, 

jenž věnoval problematice zjevení a vampyrismu obsáhlé pojednání, zastával názor, že 

oživit tělo zemřelého může pouze Bůh, ale nedokázal zcela popřít ani možnost zásahu 

démona.
34

 Současně je třeba vymezit základní rysy tohoto fenoménu se zřetelem na raně 

novověkou epochu ve středo- a východoevropském teritoriálním okruhu.
35

 Jednalo se o 

osobu zemřelou, jež vykazovala po smrti anomálie, označované jako vampýrská 

                                                 
32

 DÜLMEN, Richard van: O katech, děvkách a mlynářích. Nepočestnost a sociální izolace v raném 

novověku. Praha 2003, s. 7 a 40. 
33

 Na záznam upozornila již K. M. Wilson ve své studii, kde však uvádí nepřesný název novin Wiener 

Diarium. Viz WILSON, Katharina M.: The History of the Word Vampire. In: Dundes, Alan (ed.): The 

Vampire. A Casebook. Madison 1998, s. 3-11, zde s. 5. 
34

 CALMET, Augustin: Gelehrte Verhandlung der Materi, Von Erscheinungen der Geisteren, Und denen 

Vampiren in Ungarn, Mahren ec. Aus deren Anlass auch darin von Zaubereyen und Hexereyen. 

Augspurg 1751, Zweiter Theil, s. 3. 
35

 Okruh západního křesťanství, stejně jako staré orientální kultury, si uchoval řadu vlastních mýtů, 

jejichž aktéři se pohybovali na hranici světa živých a mrtvých a často bývají nesprávně hromadně 

označování termínem vampyrismus. Následující text bude věnován obrazu vampyrismu, který se objevil 

ve střední a východní Evropě v raném novověku. 
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znamení, reprezentovaná flexibilními končetinami, přítomností krve v tělních dutinách a 

především absencí posmrtné dekompozice těla.
36

 Vampýr v noci napadal své oběti, 

které nejčastěji tlačil na hrudi, a způsoboval velký hluk. Jediným efektivním 

prostředkem bylo provést exhumaci podezřelých osob a při nalezení uvedených indicií 

přejít k exekuci. Rozdílnost mezi moravskoslezským a srbským typem vyvstává při 

posuzování užívaných postmortálních postupů, jež měly dotyčnému zemřelému zabránit 

v jeho působení. Přestože inklinují k podobnému vzorci, v konfrontaci vystupuje na 

povrch jemná distinkce. Během nejznámějšího srbského případu Petra Plogojovize 

z roku 1725, který se odehrál v distriktu Gradiska, přikročili obyvatelé k definitivní 

likvidaci vampýra prostřednictvím probodnutí těla ostrým kůlem, následného stětí hlavy 

a finálního spálení ostatků.
37

 Fyzická destrukce za pomoci ostrého předmětu je 

momentem, jenž se v  defenzivní proti-vampýrské praxi raného novověku 

v moravskoslezské lokalitě neprojevil.
38

 Zdejší lidová zvyklost užívala v majoritní míře 

očistnou sílu ohně, jíž ve starší době v některých případech předcházela dekapitace. 

 

 

 

 

                                                 
36

 Tyto údaje lze nalézt v úředních zprávách či učených pojednáních, např. HARENBERG, Johann 

Christoph: Vernünftige und Christliche Gedancken Uber die Vampirs Oder Bluhtsaugende Todten, So 

unter den Türcken und auf den Gräntzen des Servien-Landes den lebenden Menschen und Viehe das 

Bluht aussaugen sollen, Begleitet mit allerley theologischen, philosophischen und historischen aus dem 

Reiche der Geister hergeholten Anmerckungen Und entworfen Von Johann Christoph Harenberg, Rect. 

der Stifts-Schule zu Gandersheim. Wolffenbüttel 1733, s. 27-35. V českém prostředí shrnul základní rysy 

vampyrismu např. BOMBERA, Jan: Posmrtná magie, s. 39. 
37

 Copia eines Schreibens aus dem Gradisker Distrikt in Ungarn. Wienerisches Diarium 28, 1725, 21. 7. 

Anhang zu Num. 28. 
38

 Naopak ho zaznamenává první doložený případ v českých zemích z roku 1336, zachycený na stránkách 

Neplachovy kroniky. Muž jménem Myslata z Blova u Kadaně byl po exhumaci probodnut kůlem. 

Podobný osud stihl roku 1334 jistou ženu z obce Levín. V těchto dvou případech lze však vzhledem 

k dataci uvažovat spíše nad pozůstatkem pohanských zvyklostí, neboť používání kůlu k destrukci 

vampýra se v novověkých pramenech pro české prostředí neobjevuje. Viz Neplacha, opata opatovského, 

krátká kronika římská a česká. Ed. Josef Emler. Fontes rerum Bohemicarum III. Praha 1874, s. 443-484, 

zde s. 480-481. Na pramen upozornila již K. Svobodová a do svého pojednání o moravských a srbských 

vampýrech zahrnul příběh o Myslatovi rovněž A. Calmet. Viz SVOBODOVÁ, Kamila: Dva případy 

vampyrismu v Neplachově kronice. In: Borovský, Tomáš - Jan, Libor - Wihoda, Martin (edd.): Ad vitam 

et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Brno 2003, 

s. 571-577; CALMET, Augustin: Gelehrte Verhandlung, Zweiter Theil, s. 28.  

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Borovský,%20Tomáš%20-%20
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Borovský,%20Tomáš%20-%20
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Wihoda,%20Martin.
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Svobodné Heřmanice, dějiště posledního vampýrského případu 

 Všechny uvedené symptomy provázely již nastíněný případ Marianny Saligerin, 

zvané Richter Wenzelin.
39

 Jednalo se vskutku o strhující příběh, propojující imago 

mundi raně novověkého člověka na několika stupních sociální pyramidy i právní 

instance. Incident se odehrál ve Svobodných Heřmanicích na Bruntálsku, toho času 

v držení kláštera na Velehradě.
40

 Saligerin se do Heřmanic provdala roku 1731 za 

vysloužilého vojáka Wenzela Saligera,
41

 jehož mužská část rodiny zastávala v obci 

rychtářský úřad. Byla tedy ve vsi cizinkou, což samo o sobě svádělo k obezřetnosti. Její 

neznámý původ byl navíc dokreslen řemeslem, označovaným dnes jako lidové 

léčitelství. Její syn vypověděl, že užívala rozličné kořeny, byliny a oči z raka 

rozmíchané ve vodě.
42

 Když 27. srpna 1753 zemřela ve věku 63 let
43

, byla bez náznaku 

podezření pochována na církevní půdě heřmanického hřbitova. Hysterie okolo nočních 

přízraků se vznítila až rok po její smrti. Konsistoř byla o událostech informována již 

v létě roku 1754. 23. září se na ni obrátil heraltický farář Johann Metzner dopisem, 

v němž referoval o přetrvávajících a nadále se stupňujících  nočních nepokojích, ačkoliv 

se řídil instrukcemi biskupského úřadu. Ne základě direktiva měly být požehnány domy 

a obyvatelé opatřeni sakrálními talismany, přičemž měl být současně podroben 

zkoumání způsob života obyvatel v obci. Navzdory těmto úkonům se situace spíše 

radikalizovala a Metzner žádal jménem svých farníků o nápravu.
44

 Paralelně 

s duchovním otcem byl o problému spraven také vrchnostenský úředník Ignatz 

Sebastian Dvorsky, jenž vyjádřil znepokojení nad situací obyvatel Svobodných 

                                                 
39

 Tímto přízviskem je nazývána také ve většině uvedených pramenů. Nejednalo se však o rychtářku, 

pouze se svým manželem na rychtě, kterou spravoval jeho bratr, bydlela. Blíže o držení rychty ve 

Svobodných Heřmanicích pojednal MARTINEK, Branislav: K otázce tzv. posmrtné magie na panství 

Velké Heraltice v 18. století. In: Niesner, Tomáš - Vojtal, Petr - Košnovská-Járková, Kateřina (edd.): 

Sborník bruntálského muzea. Bruntál 2001, s. 37-41, zde s. 40. 
40

 Roku 1694 prodal hrabě Ferdinand Octavian z Vrbna opatu velehradského kláštera Bernardu 

Kasparkovi panství Velké Heraltice, zahrnující mj. také Svobodné Heřmanice. Viz smlouva z 31. 7. 1694. 

MZA, fond Cisterciáci na Velehradě, zn. E7, sign. G 120.  
41

 Matriční záznam informuje, že se jednalo o vdovu po vojáku Leopoldu Michelmanovi, původem 

z vesnice Retz v Horních Rakousích. Viz Matrika oddaných a zemřelých římskokatolické fary Velké 

Heraltice 1704-1736. ZAO, fond Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, inv. č. 781, 

sign. J IX 5.  
42

 D´ELVERT, Christian - BISCHOF, Ferdinand: Zur Geschichte, s. 163. 
43

 Matrika zemřelých římskokatolické fary Velké Heraltice 1737-1784. ZAO, fond Sbírka matrik 

bývalého Severomoravského kraje, inv. č. 785, sign. J IX 8. 
44

 Dopis z 23. 9. 1754. ZAO, pob. Olomouc, fond ACO, inv. č. 2279, kart. 2, sign. C13. 

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Niesner,%20Tomáš%20-%20
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Niesner,%20Tomáš%20-%20
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Košnovská-Járková,%20Kateřina.
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Heřmanic a okolních obcí, kteří se údajně cítili po pohřbení Saligerin sužováni 

nemocemi. Současně dával místnímu duchovenstvu na srozuměnou, aby dále 

nepřecházelo tyto nebezpečné a dlouhotrvající události mlčením a raději vytvořilo 

vlastní komisi, neboť v případě vyslání delegace Královským úřadem v Opavě by 

mohlo dojít k prodlevám.
45

 Ani jedna z instancí však zřejmě důrazněji nezakročila a 

infestationes nocturnae pokračovaly, neboť o dva měsíce později, 30. listopadu 1754, se 

obecní starší Frantz Richter a Georg König v čele s rychtářem Paulem Saligerem 

obrátili v této záležitosti na biskupskou konsistoř v Olomouci osobně. Upozorňovali 

zejména na problematickou situaci nemocných osob, novorozeňat a těhotných žen, jež 

musely kvůli akutnímu nebezpečí ve velkých bolestech ze vsi odjet. V největší tísni 

prosili autoři dopisu církevní zmocněnce o vyslání vizitace do Heřmanic, aby prošetřila 

nezvyklé události  a hledala u možných vampýrů nápadné tělesné symptomy jako 

absenci posmrtné ztuhlosti a další neklamné indicie.
46

 Ve stejný den, kdy heřmanická 

reprezentace žádala konsistoř o nápravu, zasedli její členové v čele prvního 

výslechového procesu napadených obyvatel. Před provizorní komisi předstoupila 

skupina čtrnácti osob ve složení  sedmi mužů a sedmi žen ve věku od sedmnácti do 

padesáti let, z nichž některá uvedená jména budou figurovat i během následující 

investigace. První záznamy o „napadení“ spadaly na červenec 1754, tedy jedenáct 

měsíců od úmrtí Saligerin. Všechny výpovědi se i přes diferenci sledu jednotlivých akcí 

shodovaly na silném pocitu tlačení na různých partiích těla, dále svědkové zasadili 

většinou útoky do nočních hodin, přičemž tři osoby dávaly vampýra do souvislosti 

s kočkou, která se vyskytla poblíž v době napadení. Tento moment je velmi zajímavý 

v souvislosti s obecně rozšířenou domněnkou, že vampýrem se mohla stát právě osoba, 

která byla za života podezřelá z čarodějnictví. Uvedená prohlášení jsou ve většině 

případů poněkud diskutabilní a spíše poukazují na splynutí skutečnosti a nepříjemného 

snu. Specifické postavení zastává ve spektru uvedených svědectví vyprávění 

sedmnáctiletého Josepha Bartela, protínající v sobě rovinu magické imaginace a lidové 

zbožnosti. Mladík byl tak silně tlačen, že v hrůze volal Ježíše, Marii a Josefa, aby stáli 

při něm. Křik přivolal jeho rodiče, jež pohotově reagovali uchýlením se k sakrálním 
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 Dopis z 20. 9. 1754. Tamtéž. 
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 Dopis z 30. 11. 1754. Tamtéž. 
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objektům. Otec doporučil synovi utíkat pod ochranu svatého kříže, zatímco matka mu 

udělala na čele křížek svěcenou vodou. Teprve pak všechno ustoupilo.
47

  

Tuto výpověď zopakoval chlapec také o čtrnáct dní později, kdy 13. prosince 

1754 zasedla ve Svobodných Heřmanicích oficiální církevní komise, jíž předsedali 

budišovský děkan Joseph Schnerich a benešovský farář Frantz Zehe. Oproti předchozí 

seanci vypovídali povolaní svědci pod přísahou, kterou po skončení diskuze stvrdili 

svou výpověď. Dokument manifestuje kontradikci mezi stranou komise a křídlem 

obyvatel vsi zejména v momentě snahy o racionalizaci ze strany duchovních. Opatrně 

kladenými otázkami se snažili prolomit obstinaci vypovídajících a přivést je na rozumné 

vysvětlení jevů, jichž byli svědky. Nejčastěji – zřejmě ve spojitosti s nočním průběhem 

událostí – poukazovali komisaři na reálnou možnost nástupu spánku, jenž vytvořil 

prostředí pro vznik velmi živého snu, který mohl po probuzení splývat se skutečností. 

Všichni i přes tuto snahu trvali na svém a bez zaváhání svá svědectví odpřísáhli. Zcela 

bezradná byla komise v případě osmačtyřicetileté svědkyně Elisabethy Königin, jež 

prohlašovala, že jí Saligerin dokonce třikrát sfoukla zapálenou třísku ve chvíli, kdy se 

chystala péct chléb. Rezolutně odmítla stanovisko komisařů, že šlo zřejmě o přirozený 

vliv vlhkosti, která třísku učinila neschopnou hořet.
48

 Velmi často se v záznamech 

objevuje nejen téma proměny vampýra ve zvíře, nejčastěji kočku, ale také motiv útoku 

na domácí zvířectvo, což nutně vede k otázce, zda je skutečně možné klást paralelu 

mezi působení čarodějnic a vampýrů, jak bylo naznačeno výše. Přestože neexistuje 

jednoznačná odpověď, lze se vzhledem k lokalizaci vampýrských kauz na 

moravsko-slezském pomezí
49

 přiklonit k možnosti dědictví čarodějnické pověry a 

prolínání jednotlivých aspektů těchto forem. 

Joseph Schnerich informoval konsistoř o resultátu zasedání v listu 

z 19. prosince. Děkan učinil také poznámku o vyslechnutí blíže nejmenovaných osob, 

jež mohly být  ve svém úsudku ovlivněny davem, čímž projevil jistou dávku racionality 

při hodnocení vlivu skupinového zděšení. Konstatoval nemožnost přimět svědky 
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 Výslechový protokol z 30. 11. 1754. Tamtéž. 
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 Výslechový protokol z 13. 12. 1754. Tamtéž. 
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 Vampýrské kauzy se vyskytly zejména v oblastech Bruntálska a Libavska, jež vytváří s centry 

čarodějnických procesů Šumperkem a Velkými Losinami pomyslný obrazec s distancí jen několika málo 

desítek kilometrů mezi jednotlivými body. 
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k rozumnému přístupu, v důsledku čehož se mu nepodařilo odhalit jádro případu. 

Současně konsistoř varoval, že obec naléhavě žádá o provedení exhumace, jinak je ve 

svém zděšení schopná přistoupit k protiprávnímu jednání. Schnerich však nemohl 

současně popřít vyslechnutá svědectví, údajně potvrzená váženými a zdravými muži 

z vesnice.
50

 Děkan se při jednání s heřmanickými obyvateli pohyboval na velmi tenkém 

ledě, z jeho posudku je ale možné usoudit, že tato tvrzení nepovažoval za důvěryhodná. 

Protiprávním jednáním jistě myslel provedení exekuce bez svolení kompetentních míst, 

čemuž chtěl nepochybně zabránit, proto se v dopise neobjevuje zcela zamítavé 

stanovisko, spíše ponechává veškerá rozhodnutí zcela v rukou konsistoře. Definici 

„zdravých“ mužů je možné interpretovat dvěma směry. První z nich poukazuje na 

význam slova v podobě zdraví psychického, vylučujícího možnost zkreslení pravdy 

v důsledku mentální nerovnováhy. Druhý může znamenat eliminaci zdravotních 

problémů, které by mohly být za noční tlak na hrudi zaměňovány, jedná se ovšem o 

pouhou spekulaci, neboť o lékařské osvětě tohoto typu prameny v prvotní fázi případu 

mlčí. 

O nerozhodnosti jednotlivých aktérů o dalším postupu celé záležitosti svědčí 

svolání třetího zasedání, které probíhalo od 15. do 17. ledna 1755, jak informuje titulní 

list posledního z výslechových protokolů. V komisi nahradil budišovského děkana 

Schnericha farář Joseph Saliger, který spolu s Frantzem Zehe znovu vyslýchal 

předvolané svědky. Vypovídající osoby zopakovaly svá předešlá svědectví či je 

doplnily o nové události bez výraznějších změn. Signifikantní význam dokumentu je 

však opřen o druhou část textu, týkající se výslechů čtyř svědků, referujících o životě 

podezřelé Marianny Saligerin. Joannes Kaszt z Bratříkovic přednesl událost, jež se stala 

před osmi lety od výslechu. Muž, trpící zřejmě kolikou, dostal zprávu od Saligerin, že 

mu od jeho soužení pomůže, ale musí jí poslat čtyři tolary svázané ve vlastní košili. 

Následně mu byly doručeny léky, které problém utišily. Výpověď Rosiny Saligerin ze 

Svobodných Heřmanic se zakládala na příběhu, vyslechnutém údajně přímo od 

Marianny Saligerin, která v zrcadle odhalila zloděje, jehož měla následně očarovat. 

Svědkyně uvedla, že o události nikomu neřekla, ačkoliv bylo všeobecně známé v celé 

vesnici, že muže uhranula. Tyto aspekty dotváří obraz pověsti heřmanické léčitelky, jak 
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 Dopis z 19. 12. 1754. ZAO, pob. Olomouc, fond ACO, inv. č. 2279, kart. 2, sign. C13. 
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si jej vytvořila za jejího života obecní komunita. Lidové lékařství představovalo 

zejména na venkově důležitý zdroj pomoci při tělesných obtížích, současně ale jeho 

provozovatelé vzbuzovali ve svých sousedech obavy. Přesvědčení o schopnosti 

dotyčných osob uzdravit se prolínalo se strachem, že zároveň disponují mocí uškodit. 

Mystérium kolem jejich postav bylo dokresleno skutečností jejich vyhledávání 

v situacích, při nichž si lidé nedokázali sami pomoci.
51

 O léčitelských schopnostech 

Saligerin svědčí také případ dvaapadesátiletého Samuela Koschatzkeho, jenž se čtrnáct 

let před zahájením vyšetřování ve snaze zbavit se nemoci obrátil na Saligerin, o níž 

slyšel, že je chytrá žena. Medikace spočívala v užívání rozličných zábalů a hojivých 

prostředků, přičemž po celou dobu terapie musel muž ležet v napřímené poloze. Přesto 

si i nadále stěžoval na bolesti. Marianna jej nabádala, aby byl trpělivý, přičemž určila 

den pacientova vyléčení. Koschatzke uvedl, že onemocnění stále trvalo, až skutečně 

najednou pocítil úlevu a po nemoci nebyla ani stopa.
52

 Příběh, zahalený rouškou 

tajemna, přesto ústí v logické vysvětlení. Marianna Saligerin se s největší 

pravděpodobností věnovala své profesi již dlouhou dobu, jak dokládá údaj, v němž ji 

Koschatzke označil za „chytrou ženu“ (ein gescheites Weib), což je v této souvislosti 

možné vykládat jako znalou svého řemesla. Při důkladné znalosti užívaných prostředků 

jistě dokázala indikovat vhodná léčiva a současně předběžně určit délku jejich 

léčebného efektu. Z roviny lidové magie zcela vybočuje výpověď třiapadesátiletého 

Michaela Gebauera, jenž sice popřel, že by byl svědkem nočních přízraků, přednesl 

ovšem svoji záležitost, týkající se ztráty peněžního obnosu. Údajně měl mít peníze 

uložené v peněžence, kterou postrádal. Po poradě se Saligerin, jež dle svědkovy 

výpovědi během setkání odešla do místnosti, v níž měla uložené byliny a koření, mu 

bylo oznámeno, že peníze jsou v domě a má je známá osoba. Obnos se skutečně našel 

na místě, kde údajně oba manželé již hledali. Gebauerova manželka Magdalena 

dosvědčila, že o osudu peněž nic nevěděla. Tuto situaci lze nejpravděpodobněji 

interpretovat sociálním motivem manželské rozmíšky, kdy jeden z manželů – 

pravděpodobně žena, měl s penězi vlastní plány a ze strachu z odhalení vrátil peněženku 

na místo. 
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 BURKE, Peter: Lidová kultura, s. 123. 
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 Výslechový protokol z 15. - 17. 1. 1755. ZAO, pob. Olomouc, fond ACO, inv. č. 2280, kart. 3, 

sign. C13. 
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Ačkoliv výpovědi stály na velmi křehké hranici důvěryhodnosti, vydala 

konsistoř souhlas s exhumací a lékařskou prohlídkou ve snaze najít vampýrské 

symptomy. Tento akt se nevztahoval pouze na Mariannu Saligerin, která se stala 

objektem všech předešlých výpovědí, ale také na dalších dvacet osm osob, které byly 

v časovém intervalu od její smrti do zasedání komise pohřbeny na stejném hřbitově. 

Souvislost je třeba hledat v kontextu vampýrských pověr. Lid všeobecně věřil, že 

vampyrismus je velmi nakažlivý a tato infekce postihne také těla, která jsou uložena ve 

stejné zemi jako dotyčný vampýr.
53

 Jak uvádí Ignatz Sebastian Dvorsky ve své zprávě o 

průběhu případu, objevil se závažný problém ještě před začátkem samotné exhumace. 

Bylo třeba zajistit potřebné nářadí, jež by mohlo být v nastalé situaci vhodně použito. 

Tento úkol připadl na heřmanického kováře, který podle starého zvyku vyrobil háky, 

s jejichž pomocí bylo nejdříve vytaženo tělo Marianny Saligerin.
54

 Na základě 

konsistorního nařízení provedli chirurg Johann Tobias Vogl a měšťanský lékař Johann 

Peter Wabst zkoušku, jež přinesla závěry odpovídající bouřlivému hlasu lidu. 

Z celkového počtu dvaceti devíti podezřelých bylo pouze deset shledáno 

neinfikovaných, tedy dekomponovaných. Paradoxně s tímto faktem zaznamenali 

chirurgové u většiny obviněných těl zachovalou tkáň pouze v určitých partiích. 

Výjimku představovala Rosina Polakin, která zemřela 21. prosince 1754. V jejím 

případě je však možné opřít se o relevantní moment vlivu klimatických podmínek, které 

pozastavily dekompozici těla. Ve své zprávě o heřmanických událostech z 22. března 

1755 konstatoval Gerhard van Swieten v souvislosti s lékařským posudkem Polakin 

běžnou praxi anatomů, jež běžně uchovávají v zimě tělo na vzduchu šest až osm týdnů 

bez jakékoliv známky rozkladu. Současně s tím poukazoval na nutnost mít na zřeteli, že 

zima byla opravdu krutá (myšleno zimní období 1754/1755).
55

 Autor se pohoršoval nad 

přístupem chirurgů, označovaných v jeho stati jako dva ranhojiči (zwei Bader), jejichž 

                                                 
53

 Zmínka o nutnosti prohledat také další těla se objevuje již v září 1754 v dopise heraltického faráře 

Johanna Metznera biskupské konsistoři. Viz dopis z 23. 9. 1754. ZAO, pod. Olomouc, fond ACO, 

inv. č. 2279, kart. 2, sign. C13. 
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 Tělo Saligerin bylo poté znovu uloženo do hrobu, který byl zakrytý pouze prkny. Po lékařské prohlídce 

bylo přistoupeno k identickému postupu u zbývajících nebožtíků, shledaných možnými podezřelými. 
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dekády. Viz SVOBODA, Jiří - VAŠKŮ, Zdeněk - CÍLEK, Václav: Velká kniha o klimatu zemí Koruny 

české. Praha 2003, s. 393. 
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posudky, zakládající se na objevení alespoň části nerozloženého těla, znamenaly pro 

domnělé vampýry rozsudek k exekuci.
56

 Svůj díl zde vykonala také světská soudní 

komise tvořená dvanácti osobami, představujícími reprezentanty jednotlivých obcí či 

vrchnostenských úřadů. Bohdanovický farář Isidor Urban radil vydat těla, shledaná jako 

infikovaná, ohni. Podobně soudili všichni obecní delegáti, poukazujíce na tuto užívanou 

praxi, o níž rychtář vesnice Jakartovice Ignatz Kallerth uvedl, že „nezná lepšího 

prostředku proti čarodějnictví“. Vrchnostenský úředník Joseph Weiss mu sekundoval, 

když poukázal na neefektivnost jiných nespecifikovaných provedení vyzkoušených 

v minulosti, která nezajistila klid. Velkoheraltický soudce Carl Joseph Czerny se rovněž 

přiklonil k obvyklému postupu vydání těl ohni. Ignatz Sebastian Dvorsky, jenž se 

angažoval již v samém začátku případu a apeloval na svolání komise do Heřmanic, 

předložil svým kolegům stanovisko, podle něhož objevil na tělech místa, prokazující 

rysy posmrtné magie.
57

 Komise se tak jednohlasně usnesla na přistoupení k exekuci 

devatenácti těl ustálenou metodou. Na tomto místě bylo již upuštěno od provádění 

dekapitace. 

Popis následujících událostí Dvorsky kompletně shrnul ve své zprávě, jejíž 

originální vyhotovení bylo předáno císařsko-královské dvorské komisi. 30. ledna 1755, 

v den, kdy bylo odhlasováno zjednání nápravy prostřednictvím definitivní likvidace těl, 

vydaly se komise – duchovní, vyslaná biskupským úřadem, a světská, zastoupená 

osazenstvem soudu ve Velkých Heralticích, na heřmanický hřbitov, na jehož posvátnou 

půdu ovšem vkročili pouze církevní delegáti. Došlo k oficiálnímu předání těl světské 

moci. Přítomná stráž vylomila otvor ve hřbitovní zdi, zatímco světská komise se 

prozatím usadila na připravené místo na louce. V tento okamžik došlo ke střetu obce se 

syny Marianny Saligerin, kteří se zamknuli v domě a odmítali se hrůzného divadla 

zúčastnit. Obecní starší však naléhali na jejich přímé zapojení. V doprovodu strážného, 

jenž je doma vyzvedl, byli nuceni přidat se ke shromážděné komunitě. Těla byla 

vytažena skrze prolomenou zeď, naložena na káru a odvezena na louku. Poté se všichni 

rozešli, vyjma strážce, který setrval na místě. Na následující den byl objednán heraltický 

kat, který měl dopravit těla podle zvyku na místo mezi heřmanickým lesem a 
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Jakartovicemi. Spolu s posádkou vyrazil časně ráno ze Sádku na prostranství, kde již 

byli přítomni členové soudu a deklarovali své rozhodnutí vydat těla ohni. Katu byly 

sděleny pokyny o způsobu popravy a následně předána těla. Se svými pomocníky je 

naložil na vozík, na němž je převezli na určené místo v doprovodu ozbrojených mužů. 

V čele průvodu šli soudní delegáti, následování vozem s těly a katem, jenž procesí 

uzavíral. Exekuce měla být provedena do dvaceti čtyř hodin za asistence osmi soudních 

přísedících, jejichž jména Dvorsky neuvádí, ale lze se domnívat, že asesoři byli vybráni 

z řad světské komise. 1. února 1755 již bylo po všem.
58

 Takto skončil poslední velký 

případ vampyrismu na moravsko-slezském pomezí. Jedna z kategorií imaginace lidové 

víry byla, alespoň navenek, uzavřena. 

 Poněkud zkreslené informace o heřmanickém případu pronikly také do 

zahraničního tisku. Ještě roku 1755 přinesl berlínský Vossische Zeitung dvě zprávy, 

přičemž první z nich vykazovala bez užití nadsázky mnohem více fantazie, než jakou 

disponovala vesnická společnost. Saligerin měla údajně požádat svého manžela, aby po 

její smrtí provedl dekapitaci a zajistil, že nebude pohřbena na katolickém hřbitově. Tato 

fabulace se v jiných pramenech neobjevuje a následující informace jsou stejně 

zavádějící. V článku se vyskytuje zmínka, že v Heřmanicích mělo postupně dojít 

k většímu počtu úmrtí.
59

 Jak dokládá tabulka, zpracovaná na základě matričních údajů 

(viz příloha), v komparaci údajů z let 1751, 1752 a 1754 je sice mezi léty 1752 a 1754 

patrné zvýšení počtu úmrtí, ale nejedná se o markantní rozdíl. Naopak léta 1751 a 1754 

nevykazují zásadní diferenci, proto je možné závěr zprávy odmítnout. Mnohem 

serióznější formou je příběh zachycen na stránkách kronik, které dělí od doby případu 

půl druhého století. Zápis farní kroniky obce Leskovec obsahuje pouze dvě malé 

nepřesnosti. První z nich uvádí počet jednadvaceti svědků, kteří měli 13. prosince 1754 

vypovídat před komisí. Ve skutečnosti předstoupilo pouze sedmnáct osob. Druhý údaj 

je chybný v dataci exekuce, k níž nedošlo 30. ledna, ale o den později.
60

 Tento zápis byl 

i s chybami přejat do obecní kroniky Svobodných Heřmanic. Leskovecký záznam je 

doplněn o datum úmrtí Marianny Saligerin, namísto 27. srpna 1753 je zde však uveden 
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rok 1754,
61

 což se neslučuje se zápisy v matrice ani s informacemi z výslechových 

protokolů, v nichž si obyvatelé Heřmanic stěžovali na první nepokoje již v červenci 

1754. 

 

Dozvuky případu a jeho reflexe v právní sféře 

Odpověď na celou záležitost, jež dospěla prostřednictvím Královského úřadu 

v Opavě až k uším vídeňského dvora, představoval dekret Marie Terezie z 1. března 

1755. Panovnice se v něm nekompromisně ohradila proti lehkomyslnosti obyvatel 

svých korunních zemí. V přímé návaznosti na heřmanické události poukazovala na 

vyhrocení situace, jež vedla k exhumacím, kde jako ospravedlnění postačilo nařčení 

z posmrtné magie. Následující řádky výnosu napříště omezovaly postup duchovenstva 

v podobných případech bez souladu jednotlivých kroků se státními úřady. Jejich 

vyšetřování mělo odhalit, zda se jedná o podvod, a pakliže by příslušné autority dospěly 

ke kladné odpovědi, měly přistoupit k potrestání jeho původců.
62

 Ačkoliv by mohla 

formulace o odhalení případného klamu směřovat k domněnce, že panovnice zcela 

nepopřela možnost existence vampýrů, je možné argumentovat na tomto místě přísným 

tónem, jenž prostupuje celým výnosem. Předložená interpretace se může opřít o dopis z 

22. března 1755, který císařovna adresovala olomouckému biskupovi Ferdinandu Juliu 

Troyerovi. Ačkoli se hodnostář v celé záležitosti osobně neangažoval, přičítala mu 

panovnice odpovědnost za postup konsistoře. Ihned v úvodu přistoupila Marie Terezie 

ke káravému tónu, poukazujícímu na nehodné odsouzení bezvládných těl, obviněných 

z posmrtné magie, a užité metody, které panovnice označila za důsledek velké 

nevědomosti, posilované nejen lidem, ale také duchovenstvem, jež by mělo mít 

z profesionálního hlediska odstup od takového bláznovství. Panovnice preláta nijak 

nešetřila a poukázala rovněž na skutečnost, že se tohoto podvodu účastnila také 

biskupská konsistoř, přestože podle platného hrdelního zákoníku Constitutio Criminalis 

Josephina podléhají kouzla soudnímu řádu a nesporně patří před světský soud i přes 

skutečnost pochování zemřelých na církevní půdě. Zároveň odmítla přiznat toto právo 
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vesnickým soudům, zřejmě v přímé narážce na velkoheraltickou komisi, jež si při 

rozhodnutí o finální exekuci ponechala hlavní slovo. Marie Terezie se podivovala, jak je 

možné, že se právě konsistoř nechala na základě tvrzení dvou lékařsky nevzdělaných 

ranhojičů
63

 oklamat a podlehla požadavku prostého obyvatelstva. Její chování odmítla 

schválit a naopak biskupovi sdělila, že budí pohoršení. Dále jej nabádala, aby se 

duchovní instance napříště vyvarovaly nepatřičného chování, přičemž pohrozila 

upadnutím v nemilost, pokud nebudou dodržována ustanovení dekretu z 1. března. 

Kalich hořkosti byl dovršen příkazem konsistoři navrátit finanční obnos 222 zlatých a 

44 krejcarů, vybraný na financování úhrad vyslaných komisařů, načež měla dohlédnout 

slezská královská reprezentace.
64

 V předstihu, ještě před poučením z Vídně, obdržela 

konsistoř notifikaci z nejvyšších zemských úřadů Moravy a Slezska. Již 11. března 

sepsal na základě informací v dekretu svoji instrukci hrabě Frantz von Sovisch, 

prezident zastupujícího královského úřadu v Opavě.
65

 Jen o několik dní později, 

15. března, adresoval biskupskému úřadu dopis obdobného znění rada brněnského 

úřadu Frantz Valentin Leschitzky.
66

 Oba listy v podstatě kopírovaly znění dekretu, 

avšak s přímou apelací na konsistoř.  

 Přesto nebyl případ tímto výnosem zcela ukončen, pouze se celá situace 

poněkud stabilizovala. Hned v dubnu téhož roku rozhodla panovnice o praktickém 

poslání duchovní osvěty a nechala do Heřmanic vyslat dva opavské jezuity Ignatze 

Zinnera a Martina Barocha. O jejich činnosti v obci podal zprávu heraltický farář 

Johann Metzner. Oba muži měli přenocovat v domech, kde se údajně stále dály noční 

nepokoje. Jejich působení však nemělo žádný výraznější efekt, alespoň Metzner ve své 

obšírné zprávě nepřináší žádné zásadní informace. Výjimku snad tvoří nenápadná 

zmínka o jednom z domů, kde Zinner strávil dvakrát noc. Jednalo se o obydlí Wenzela 
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Stoppela,
67

 vypovídajícího o nepokojích při zasedání komise v lednu 1755. Tento 

moment, inklinující k přetrvávajícím obavám z vampýrů, současně demonstruje sílu 

císařského nařízení. Je otázkou, do jaké míry byli ve smyslu znění dekretu instruování 

také obyvatelé Svobodných Heřmanic, nicméně v souvislosti s novými nepokoji již 

k žádnému výstupu nedošlo. 

 Spis osobního lékaře Marie Terezie Gerharda van Swietena, jenž se osobně 

účastnil vizitace ve Svobodných Heřmanicích, zcela zavrhl možnost považovat noční 

přízraky vampýrů za reálné. Charakter závěrečné poznámky „lékařské pojednání o 

neplatnosti magia posthuma“, uvedené na poslední straně stati, prostupuje celým 

textem. Akademický styl studie vystřídal na několika místech pohrdlivý tón. Slova jako 

nevědomost či lehkovážnost glosují odbornější pasáže, v nichž autor předložil lékařské 

vysvětlení chybějící dekompozice včetně neztuhnutí těla. Naopak velmi srozumitelným 

jazykem hovořil v okamžiku, kdy uvedl, že by se velmi podivil, kdyby lidé v důsledku 

strachu ze zjevení mohli v noci klidně spát, čímž podal jednoduchou explikaci pocitu 

tíhy na hrudi, doprovázenou lékařským zjištěním respiračních potíží u některých 

obyvatel. Silné rozhořčení autora nad pověrčivostí vesničanů se objevuje v momentě, 

kdy hovoří přímo o Marianně Saligerin. Pohoršoval se zejména nad skutečností, že její 

magické praktiky nebyly brány v potaz za jejího života, kdy se účastnila svatého 

přijímání a po svém skonu roku 1753 byla pohřbena v lůně církve. Prohlášení ubohé 

ženy za čarodějnici dlouhou řadu měsíců po smrti určilo další směr případu. Současně 

odsoudil kvalifikaci ranhojičů, provádějících ohledání těl s cílem objevit na nich 

vampýrské indicie. Podobně jako panovnice ve svém dopise biskupu Troyerovi nešetřil 

ani van Swieten konsistoř a přiřkl jí spoluvinu na vyústění kauzy. Současně se velice 

podivoval, kde jsou registrovány zákony, jež takový postup umožňují, přičemž ihned 

přednesl také odpověď, podle níž neexistují, ale je to právě zvyklost, která tuto metodu 

vyžaduje. Odmítnutím aplikovaného modu operandi současně ukončil své pojednání 

v obavě, aby se nenechal unést za slušné meze.
68

 O třináct let později byl spis vydán 

tiskem, avšak došlo k proměně jeho úlohy. Korektivní a poučný charakter byl vlivem 

měnícího se diskurzu vystřídán informativní rovinou, sloužící jako podklad 
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k akademickým diskuzím. Ačkoliv problematika čarodějnictví byla stále aktuální 

(třebaže se právě v tomto případě znatelně projevovala diskrepance mezi 

kriminalizovaným statutem a reálným postihem, typická pro tereziánské období),
69

 

vampyrismus se stal spíše zajímavým tématem v rozpravách vědeckých kruhů.
70

 

 Přestože dekret z března 1755 figuroval v legislativě habsburského soustátí jako 

první a zároveň poslední přímá intervence v problematice vampyrismu, série nařízení 

dotýkajících se magična tímto počinem uzavřena nebyla. Tzv. artikul o čarodějnictví 

spatřil světlo světa v prvních listopadových dnech roku 1766
71

 a o dva roky později byl 

v takřka nezměněné podobě přijat jako 58. článek do nového hrdelního kodexu 

Constitutio Criminalis Theresiana. Čarodějnická problematika byla v textu rozčleněna 

do šestnácti paragrafů, jejichž společná linie se po prvních odstavcích začíná nápadně 

štěpit.
72

 Zatímco v §3 se objevuje řečnická otázka „jak daleko domnění o čárách a 

kouzlech v minulosti došlo“, doprovázená odkazem k náchylnosti prostého lidu 

k pověrčivosti a neschopnosti činit rozdílu mezi pravdou a klamem, následující část 

zákoníku již není tak striktní. Skutková podstata čarodějnictví, přičítaná obviněným 

osobám, je v zákoníku klasifikována ve čtyřech kategoriích – klam, pomatení mysli či 
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nemoc, reálný pokus o čarování, avšak bez jakéhokoliv výsledku, a konečně skutečné 

čarodějnické působení za pomoci ďábelského přičinění.
73

 Pokud by v rámci poslední 

formy zločinu došlo k velké škodě a byla dokonce prokázána smlouva s ďáblem, čekal 

na obviněného nejpřísnější trest upálení.
74

 Přestože Theresiana v sobě oproti Josephině 

zakomponovala humanističtější principy, uplatňující se pod vlivem nastupujícího 

osvícenského myšlení, stále ještě představovala zákoník starého typu. Nepočítala se 

svou vlastní aplikací a naopak spoléhala na osvícenci kritizovanou libovůli soudců a 

panovnickou milost, čímž docházelo k oslabování zákonodárné moci ve prospěch moci 

výkonné. Naopak osvícenci kladli důraz na doslovné uplatnění stanovených předpisů. 

Právě na těchto zásadách vybudoval nový zákoník Josef II., v němž se již delikt 

čarodějnictví nevyskytuje.
75

  

 

Závěrem 

Na heřmanických událostech je možné názorně sledovat rovinu proměny 

v chápání magična a jeho projevů ze strany jednotlivých účastníků případu. Zajímavý 

moment přináší zejména odlišný přístup světských aktérů a duchovního kléru. Zatímco 

zástupci heraltické soudní komise, shromážděné v předposlední lednový den roku 1755, 

hovořili stejným jazykem jako znepokojené obyvatelstvo
76

 a odmítali přijmout 

jakoukoliv jinou metodu nápravy, než jakou přinášel obvyklý způsob vydání těl ohni, 

nižší duchovenstvo bylo v tomto směru opatrnější. O jejich těžkém úkolu balancovat na 

hranici pověrčivosti heřmanických obyvatel a snaze o reálný úsudek svědčí zejména 

výslechové protokoly. Uvedené zjištění tak poukazuje na nemožnost vnímat venkovské 

prostředí jako homogenní sféru, neboť rozdílnost názorů se projevila nejen v odlišném 
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postoji duchovenstva a prostých obyvatel Svobodných Heřmanic, ale také mezi 

církevními a světskými venkovskými elitami. 

Velmi složitou roli v tomto kontextu hrála olomoucká konsistoř. Je sporné, co 

vedlo přední biskupský úřad k obratu od zprvu obezřetného postoje k výslednému 

souhlasu s exhumacemi. Lze předpokládat, že ve studovaném období nebyl již o 

existenci vampýrů zcela přesvědčen. Opakovaná žádost ze strany správy obce a snad i 

pohrůžka zjednání nápravy vlastními silami, na niž upozornil ve svém dopise heraltický 

farář Metzner, přiměly církevní sbor k návratu k dříve užívanému postupu přísežných 

výpovědí a následnému ohledání podezřelých těl. Svým působením se však konsistoř 

v očích panovnice i státních úřadů poněkud zdiskreditovala a napříště byla její 

pravomoc v podobných záležitostech císařským statutem do značné míry okleštěna. 

Vlastní znění dekretu jen dokreslilo nastolenou linii státní politiky, usilující o podřízení 

církve.
77

 

Osvícenské myšlení degradovalo víru v kouzla v negativním smyslu na 

„předsudek“, jenž neměl být v nově se měnící sociální sféře nadále tolerován. Novým 

cílem bylo dát myšlence dobra a zla společenský základ, kdy se napříště vším měřítkem 

měla stát společnost.
78

 Idea zločinu, interpretovaná v antropologické rovině jako projev 

kolektivní víry v démony či porušení určitého interdiktu, byla postupně vyjímána ze 

světa křesťanské kosmologie. Proces individualizace a subjektivizace intervenoval do 

struktury tradiční společnosti, v níž byl člověk mnohem více podřízen neosobním silám 

či osudu, nad nimiž neměl moc a jeho jednání mělo být konformní se stvořeným 

řádem.
79

 Také vesnická komunita pozvolna upouštěla od své setrvačnosti s tradičními 

mravy, přestože tento proces byl velmi pozvolný a probíhal ještě v 19. století. Čeští 

etnografové shromáždili ve svých sbírkách řadu pověrečných zvyků, pověstí a 

báchorek, které zdaleka neodrážely pouze předcházející stav, naopak byl raně novověký 

precedens přijímán v rozličných podobách zejména na venkově paralelně s nově se 

formující občanskou společností, stojící na pilíři sociální užitečnosti. 
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Fond Archiv obce Svobodné Heřmanice. Obecní kronika Svobodné Heřmanice, 

inv. č. 1. 

Zemský archiv v Opavě 

Fond Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje. Matrika oddaných a 

zemřelých římskokatolické fary Velké Heraltice 1704-1736, inv. č. 781, 
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římskokatolické fary Velké Heraltice 1737-1784, inv. č. 785, sign. J IX 8. 

Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc 

 Fond Arcibiskupská konsistoř Olomouc, inv. č. 2278, kart. 2, sign. C13. 

 Fond Arcibiskupská konsistoř Olomouc, inv. č. 2280, kart. 3, sign. C13. 
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BÜCHNER, Eberhard: Mediem, Hexen und Geistersehr. Kulturhistorische interessante 

Dokumente aus alten deutschen Zeitungen und Zeitschriften (16. bis 18. Jahrhundert). 

München 1926. 

CALMET, Augustin: Gelehrte Verhandlung der Materi, Von Erscheinungen der 
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von Zaubereyen und Hexereyen. Augspurg 1751. 

Constitutio Criminalis Theresiana. Wien 1769. 

Copia eines Schreibens aus dem Gradisker Distrikt in Ungarn. Wienerisches Diarium 

28, 1725, 21. 7. Anhang zu Num. 28. 
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HARENBERG, Johann Christoph: Vernünftige und Christliche Gedancken Uber die 
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Servien-Landes den lebenden Menschen und Viehe das Bluht aussaugen sollen, 
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Příloha 

Tabulka: Komparace počtu zemřelých ve farnosti Velké Heraltice  

 

 1751 1752 1754 

 
Celkový 

počet 

zemřelých 

Z toho ze 

Svobodných 

Heřmanic 

Celkový 

počet 

zemřelých 

Z toho ze 

Svobodných 

Heřmanic 

Celkový 

počet 

zemřelých 

Z toho ze 

Svobodných 

Heřmanic 

Leden 8 1 7 3 5 2 

Únor 5 0 7 2 4 0 

Březen 4 3 9 1 11 4 

Duben 5 1 10 1 5 1 

Květen 6 1 2 0 3 0 

Červen 12 2 2 0 4 1 

Červenec 4 0 8 3 4 2 

Srpen 3 0 5 1 1 0 

Září 2 0 6 0 6 4 

Říjen 10 2 2 0 1 0 

Listopad 6 2 5 0 9 2 

Prosinec 6 4 4 0 6 3 

Celkem 71 16 67 11 59 19 

 

 

 


