
Čarodějnické 
procesy

stálá expozice v Geschaderově domě v Šumperku

Historie města Šumperka

Šumperk byl založen ve 13. století jako správní cen-
trum oblasti, kde se těžily drahé kovy. Postupně se jeho 
ekonomická síla začala opírat o řemesla, zejména textil-
ní výrobu. Město bylo královským majetkem, často však 
zastavovaným nejpřednějším šlechtickým rodům. 

V 16. století se načas stal sídlem Žerotínů. V 17. 
století město upadlo do lichtenštejnského poddanství, 
zažilo hrůzy třicetileté války, v roce 1669 zcela vyhoře-
lo a deset let poté bylo poznamenáno čarodějnickými 
procesy.

Textilní průmysl přinesl městu v 19. století neobyčej-
ný rozkvět. Na moderní podobě města se od 2. poloviny 
19. století podíleli přední vídeňští architekti, jejichž díla 
nalezneme v nejrůznějších částech města. Pro svou vý-
stavnost bylo tehdy město nazýváno „Malou Vídní“. 

Po druhé světové válce došlo k odsunu německých 
obyvatel města, kteří zde tvořili drtivou většinu. Po 
krátké stagnaci se město dále rozvíjelo a dnešních cca 
28 tisíc obyvatel znamená takřka dvojnásobný stav proti 
roku 1938. Nákladná obnova památek, obytných domů 
a ulic výrazně změnila v posledních letech zanedbanou 
historickou část Šumperka a vrátila sem plnohodnotný 
městský život. 
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Provozní doba, kontakty

Poslední prohlídka expozice začíná 45 minut před 
koncem provozní doby. Délka prohlídky trvá cca 40 mi-
nut. Mimo uvedené období je možné prohlídky objednat 
v předstihu minimálně 14 dnů.

Každý účastník obdrží po zaplacení vstupenky průvod-
covský systém guidePORT, ze kterého se dozví zajíma-
vosti o čarodějnických procesech z 2. poloviny 17. století 
i o samotné expozici. Expozice, která se nachází ve sklepe-
ní, je vybudována tak, aby se zde návštěvník mohl pohybo-
vat sám a přecházet z jednotlivých prostor do druhých bez 
doprovodu průvodce.

červen, září: po-ne 9-15 hod.
červenec, srpen: po-ne 9-12, 13-17 hod.

Evropský dům setkávání (tzv. Geschaderův dům)
Kladská 1, 787 01 Šumperk
tel.: 721 346 527, 583 213 721
e-mail: expozice@sumperk.cz
GPS: N 49° 57.9076‘, E 16° 58.3184‘
www.sumperk.cz

Vydalo Město Šumperk v roce 2010
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Foto z expozice

Rozsudek smrti nad děkanem Lautnerem, 
pečeť inkvizitora Bobliga

1 - úvodní informace
2 - listiny
3 - projekce filmu č. 1
4 - chodba ortelů
5 - vězení Peschkeho
6 - mučírna, projekce filmu č. 2

Plánek expozice

Expozice Čarodějnické procesy 
v Geschaderově domě

K nejvýznamnějším památkám města patří také Evrop-
ský dům setkávání, tzv. Geschaderův dům, ve kterém se 
v době neblaze proslulých čarodějnických procesů ode-
hrály příběhy a osobní tragedie konkrétních šumperských 
obětí. 

Ve sklepních prostorách této památkově chráněné bu-
dovy se nachází expozice „Čarodějnické procesy“, která 
využívá nejmodernější technologii průvodcování (tzv. 
guidePORT), a tematicky navazuje na průvodcovaný pro-
cházkový okruh Šumperkem „Kde v Šumperku žily čaro-
dějnice“. 

Geschaderův dům je také jedním ze zastavení na „Ča-
rodějnické cyklotrase“ vedoucí po stopách čarodějnických 
procesů od Mohelnice přes Šumperk až do Zlatých Hor. 


