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Úvod 
Nelegitimní potomci se pravděpodobně v historii vyskytují 

již od doby, kdy byla uzavřena první forma smlouvy, která snad 

i jen vzdáleně připomínala manželství tak, jak ho známe my.  

Ve chvíli, kdy byli potomci rozděleni na legitimní  

nelegitimní, vzniká hranice, kterou překročí až naše doba. 

Snad ani naše doba ji nepřekračuje úplně. Je dokonce možné 

říci, že určité překážky, které má dítě bez jednoho z rodičů – 

nejčastěji otce – nelze překročit vůbec. Jednou z pozitivních 

stránek naší doby ovšem je, že postavení dětí narozených mimo 

manželský svazek se ve společnosti tolik neliší od těch dětí, 

které se narodily jako manželské. Tak tomu ale nebylo vždy. 

Proto se domnívám, že věnovat se problému nemanželských dětí v 

průběhu 19. století v českých zemích jako tématu mé bakalářské 

práce má smysl. Devatenácté století je, co se týče 

nelegitmních dětí, specifické, protože v jeho průběhu dochází 

k řadě kulturních, společenských i ekonomických posunů. 

Rodina byla v době, kterou se ve své práci hodlám zabývat, 

důležitým prvkem společnosti, kterým zůstává ve zmenšené míře 

dodnes. V 19. století, stejně jako ve stoletích 

předcházejících, splňovala řadu rolí, například funkci 

ekonomickou, hospodářskou, sociální nebo kulturní.1 

Nezanedbatelný přínos rodiny tkvěl samozřejmě i v plození a 

výchově dětí. Porodit dítě v manželství byl v tomto období 

jediný přijatelný způsob, jak dítě přivést na svět. 

V některých oblastech českých zemí sice v 19. století 

existovala jistá forma předmanželského soužití, nemůžeme ovšem 

říci, že by šlo o obecný rys, který by byl platný pro celé 

české země. Vzhledem k nedostatečnosti materiálů nemůžeme 

určit, zdali podobné svazky existovaly i před 19. stoletím, 

                                                 
1 Horský, J. – Seligová, M.: Rodina našich předků, NLN, Praha 1997, str.5 
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neboť zápisy o legitimaci se v matrikách ze starších období 

nevyskytují. Nelze tedy dokázat, že muž, za kterého se žena 

provdala, je skutečně otcem jejího dítěte. 

Přes všechnu snahu okolí mladé ženy se občas stalo, že se 

dítě narodilo mimo manželský svazek. Hanbu a trest za takový 

poklesek nesla v očích okolí i autorit matka, pouze 

v minimální míře se dotkla otce dítěte. Tresty za smilnění ze 

strany autorit (vrchnosti) byly těžké a ponižující. Navíc byla 

matka stíhána i veřejným opovržením svého okolí.2 Trestnost 

sexuálních kontaktů před manželstvím a jejich stíhání ze 

strany světských autorit je důsledkem církevního nazírání na 

sňatek a manželství. Církevní morálka považovala manželství za 

jediné místo pro legitimní sexuální styky, naopak takové 

kontakty mezi nesezdanými velmi odsuzovala, protože narušovaly 

‚monopol‘ manželské sexuality, a tím i výsadní postavení 

manželské svátosti. Církev se starala, aby se její názory 

šířily, a tak dívky, u kterých bylo přirozeně lépe poznat, že 

se dopustily smilstva, byly nejen opovrhovány v obci, ale 

často se jim dostalo i trestu od vrchnosti. 

Situace zpravidla nebyla dobrá ani pro dítě. Pokud se 

matka ze strachu před trestem a společenským opovržením 

neuchýlila k vraždě svého dítěte, neslo si dítě následky činu 

svých rodičů po celý život. Nemanželský původ znamenal pro 

dítě krácení řady práv, např. možnosti dědit po otci (a to i v 

případě, že se otec k dítěti přiznal, ale matku si nevzal), 

dítě nesmělo být ani adoptováno. Adopce ostatně nebyly církví 

podporovány, protože ta jejich prostřednictvím přicházela o 

movité i nemovité dary. Nemanželské děti nesměly vstupovat ani 

do cechovních organizací.3 

Je třeba se zmínit o vlivu církve na pojem ilegitimity. 

Ilegitimita je jedním z ústředních pojmů, okolo kterých se 

                                                 
2 Tinková, D.: Předcházet či trestat? Problém infanticidia v osvícenské společnosti in: Český 
časopis historický 1/2003, HÚ AVČR, Praha 2003, str. 43 
3 Dějiny obyvatelstva českých zemí, Mladá fronta, Praha 1998, str. 171, též Goody, J.: 
Proměny rodiny v evropské historii, NLN, Praha 2006, str. 55 
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pohybuje tato práce, proto se mu musíme věnovat trochu blíže. 

Ještě v průběhu 16. století nebyl například v Německu sňatek 

vnímán jako hlavně církevní záležitost, ale převládalo jeho 

světské pojetí. Prvotní podmínkou pro uzavření byl veřejný 

slib snoubenců (nejméně před dvěma důvěryhodnými muži) 

doprovázený výměnou zásnubních darů. Církevní stvrzení 

v kostele bylo až druhotné. Přestože většinou mezi zásnubami a 

svatbou neuplynula větší doba, někdy se mohlo stát, že 

snoubenka otěhotněla nebo se dokonce narodilo dítě. 

Z církevního hlediska bylo takové dítě nemanželské, ale pro 

společenství, ve kterém rodiče žili, bylo naprosto legitimní, 

protože se uzavření manželství chápalo jinak. To samozřejmě 

může zkreslit údaje, které získáváme o nemanželských dětech 

z církevních zdrojů. Během 17. století církev (nejen 

katolická) zahájila tažení proti této praktice. Skutečně 

církevní pojetí společnost vykazovala až v 18. století.4 

Nicméně v průběhu 19. století se mohl společenský náhled opět 

lehce proměnit. Pokud se v některých oblastech tolerovalo 

předmanželské soužití, pak můžeme jen těžko tvrdit, že dítě 

z něj vzešlé na tom bylo po všech stránkách stejně jako dítě 

skutečně nemanželské, jemuž chyběl otec. Předně na něj jako na 

nemanželské pohlížela jen církev, ale společenské okolí již 

ne, protože bylo jasné, že rodiče stvrdí svůj vztah sňatkem, 

jakmile to bude možné. 

Hluboké sociální stigma, které si matka i dítě nesou do 

dalšího života, nás zajisté opravňuje ke snaze analyzovat 

hlouběji situaci z hlediska historické demografie. Je ovšem 

třeba pamatovat na to, že při hledání nemanželských dětí 

v matrikách přistupujeme na hledisko církve, vůči němuž mohla 

realita vypadat trochu jinak. Každý zdroj má svá omezení, na 

která musíme při interpreatci získaných údajů pamatovat. 

K obecným rysům populačního vývoje v 19. století patří i 

to, že ve většině oblastí západní Evropy, která je 

                                                 
4 Horský, J. – Seligová, M.: Rodina našich předků, NLN, Praha 1997, str. 74-76 
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charakterizována určitým vzorcem demografického chování platí, 

že v průběhu od první poloviny 19. století dochází 

k obrovskému nárůstu nemanželské plodnosti. Nástup tohoto 

trendu se mírně lišil v závislosti na geografické poloze a 

místních zvyklostech. České země se geograficky nacházejí 

poblíž linie, která Evropu dělí na severozápadní a 

jihovýchodní typ utváření rodiny.5 Nicméně charakter rodiny 

v českých zemích, jak ho poznáváme z dostupných zdrojů, 

ukazuje, že obzvláště Čechy a v lehce menší míře i Morava 

patří do typu severozápadního. Bude tedy zajímavé sledovat, 

jak moc bude chování zdejší populace zrcadlit proměny 

v západní Evropě. 

Ve své práci se budu zabývat tím, jak se vyvíjela populace 

v oblasti Kladna v 19. století. Kladno prošlo v tomto století 

zvláštním vývojem, který je snad do jisté míry podobný vývoji 

v jiných uhelných oblastech, jako je například Ostravsko. Již 

v roce 1772 došlo k nálezu uhlí u vesnice Vrapice (Rapice) 

nedaleko Kladna.6 Uhlí se nezačalo těžit ihned a tudíž je 

pochopitelné, že k otevření první štoly přímo u Kladna došlo 

až krátce před polovinou devatenáctého století. V té době 

státní moc dospěla ke zrušení reliktů feudálního zřízení a 

počet obyvatel Kladna a přilehlých obcí začal prudce narůstat. 

Všeobecně se soudí, že městské prostředí vykazuje 

podstatné rysy, které mohou vést ke zvýšené ilegitimitě, 

zvláště u dělnické populace. Domnívám se, že takový předpoklad 

je příliš vyhraněný a že rozhodně neplatí pro všechna města. 

V první části své práce se zaměřím na shrnutí populačního 

vývoje v kladenské oblasti ve srovnání s dostupnými údaji ze 

západoevropských zemí. Zmíním se také o společenkých postojích 

k nemanželským dětem a jejich matkám a o sociální situaci 

těchto žen. 

                                                 
5  Fialová, L.: Česká republika v kontextu evropského demografického vývoje dříve a dnes, 
Demografie, ČSÚ, Praha 1998, str. 259 
6 Koller, R.: Nástin regionálních dějin okresu kladenského, Okresní pedagogické středisko, 
Kladno 1968, str. 86 
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V druhé části práce provedu analýzu počtu nemanželských 

dětí s použítím matrik římskokatolické farnosti Kladno, která 

zahrnuje i několik přilehlých obcí. Zároveň se pokusím 

zjistit, jestli exitují sezónní výkyvy v porodnosti a pokusím 

se určit společenské postavení matek a kmotrů nemanželských 

dětí. Analýzu provedu na období 1801-1810 před průmyslovým 

růstem a dále mezi lety 1840-1890, kdy došlo na Kladně 

k nejbouřlivějšímu vývoji. 
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1 Teoretická část 
 

1.1 České země v období 19. století 

Devatenácté století v českých zemích lze stručně shrnout 

jen obtížně. Jeho počátek byl poznamenán napoleonskými válkami 

a léta kolem jeho poloviny byla ovlivněna revolučním rokem 

1848. V té době se také začínají význačně rozvíjet některé 

odvětví průmyslu, zatímco jiné tradiční obory upadají. Relikty 

feudálního systému byly odstraněny a po roce 1848 nastává 

období relativní politické stability a déletrvajícího míru, 

které končí až rokem 1914. 

1.1.1 Populační vývoj v 19.století 

Statistika populačního vývoje je vědou exaktní, údaje, 

které zkoumá, jsou jednoduše kvantifikovatelné. Soubor 

demografického chování v sobě ovšem skrývá velké množství 

jednotlivců, kteří svým chováním a jednáním tvoří celkový 

obraz, který nám statistika předkládá. Jen velmi těžko lze 

vyjmenovat všechny události, které jednotlivce ovlivňují 

v jeho rozhodnutích. Mohou sahat od čistě vnitřních důvodů 

přes postoje okolí až po politické události. Výsledky, které 

nám demografie poskytuje, můžeme na základě znalostí období 

vždy nějakým způsobem interpretovat. Známe politické dějiny, 

dochovaly se deníky, kázání a jiné materiály, které nám dávají 

nahlédnout do mentality lidí v minulosti. Můžeme se tedy 

s větším či menším úspěchem domnívat, proč je populační vývoj 

takový, jaký je. Nikdy ovšem nemůžeme mít naprostou jistotu, 

že jsme postihli všechny varianty a všechny motivy, nebo zdali 

máme vůbec pravdu. Demografie nám může pouze pomoci určit 

pravděpodobné jevy, které obyvatelstvo mohly ovlivnit.7 

                                                 
7 Horský, J. – Seligová, M.: Rodina našich předků, NLN, Praha 1997, str. 10-11 
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Takové jevy, které mají moc ovlivnit masy, se vyskytly též 

ve sledovaném období. Hned počátek století je poznamenán 

napoleonskými válkami, po klidném období pak přichází 

revoluční rok 1848, na konci šedesátých let přichází velká 

hospodářská krize. V první polovině století docházelo často 

k epidemiím nakažlivých onemocnění (obzvláště cholera a tyfus 

a zpočátku století i neštovice).8 Obyvatelstvo bylo také 

oslabováno hladem v neúrodných letech, hlavně ve třicátých 

letech.9 V českých zemích se také začíná projevovat 

industrializace, v větší míře po roce 1848, ačkoliv první 

stopy se objevují i dříve. Zároveň se začíná pomalu měnit i 

přístup lidí k plození dětí. V průběhu 19. století se pomalu 

začíná objevovat regulace plodnosti v manželství, v širší 

známost totiž začaly vstupovat antikoncepční praktiky.10 Změna 

dobové mentality se dotkla i nemanželských dětí. Zdá se, že 

k tomu částečně mohla dopomoci i různá vladařská nařízení 

z doby osvícenství, jejichž požadavky se zřejmě staly 

přijatelnými pro obyvatelstvo. Osvícenský populacionismus si 

totiž uvědomil hodnotu jedince, která je pro státní moc stejná 

u všech obyvatel bez ohledu na jejich původ. Osvícenského 

populacionismus říká, že není moudré odsuzovat někoho jen na 

základě církevně morálního odsouzení. Pokud chtěli mít 

osvícení panovníci co nejvíce obyvatel státu, museli se 

samozřejmě starat o to, aby o žádné nové nepřicházeli. Proto 

se od druhé poloviny 18. století objevuje celá řada nařízení 

na ochranu dívek, které otěhotněly svobodné, aby se zabránilo 

infanticidě. Jedním z důsledků těchto nařízení byl i vznik 

zemských porodnic v Praze, Brně a Olomouci, kam mohly dívky 

                                                 
8 Kárníková, L.: Vývoj obyvatelstva v čekých zemích 1754-1914, Nakladatelství ČSAV, Praha 
1965, str. 72-74 
9 Tamtéž str. 75 
10 Dějiny obyvatelstva českých zemí, Mladá fronta, Praha 1998, str. 215 
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přijít dítě porodit a odložit bez strachu z veřejného 

zostuzení.11  

Porodnost i sňatečnost byla v daném období poměrně stálá. 

Po mírném poklesu porodnosti v průběhu 20. let, kdy se snížila 

z 42-43 promile hodnotu 38-40, zůstala na stejné úrovni až do 

sedmdesátých let. Došlo sice k několika vzestupům, ty byly ale 

vzápětí vyváženy poklesem.12 Sňatečnost se pohybovala okolo 8 

sňatků na 1000 přítomných. L. Kárníková uvádí, že se zrušením 

nevolnictví na konci 18. století zmizely administrativní 

překážky na cestě ke sňatku a předpokádá se, že poklesl počet 

nemanželských dětí, obzvlášť v chudých vrstvách na vesnici. 

Přesto se na počátku 19. století rodilo mimo manželství okolo 

5% dětí. Zdá se, že roli při sňatku nehrály jen 

administrativní, ale i ekonomické překážky, což se projevilo 

v době hospodářského úpadku oblastí s domácí textilnickou 

výrobou. V těchto oblastech vystoupal podíl nemanželských dětí 

až na sedminu všech narozených.13 

Po napoleonských válkách počet obyvatel vzrůstal navzdory 

občasným propadům v důsledku nemocí či neúrody. Od třicátých 

do sedmdesátých let se porodnost ani úmrtnost nijak výrazně 

neměnila, oba klíčové údaje zůstaly v podobném vztahu. 

K poslednímu většímu úbytku obyvatelstva došlo v r. 1848, kdy 

revoluce v kombinaci s epidemiemi značně zasáhla do 

populačních poměrů. Počet obyvatel vzrůstal až do konce 

století, křivka růstu se ovšem od 50. let mírně zplošťovala.14 

Teprve po hospodářské krizi v 70. letech se začala (stejně 

jako v ostatních zemích západní Evropy) snižovat plodnost. 

Zřejmě začalo docházet ke kontrole plodnosti v rodinách, ke 

                                                 
11 vyčerpávající rozbor těchto opatření viz Tinková, D.: Ilegitimita a „nová ekonomie života“ 
v osvícenské Habsburské monarchii. Problém svobodných matek a nemanželských dětí 
mezi socialní kontrolou a sociální péčí na prahu občanské společnosti in: Historická 
demografie 27, Sociologický ústav AVČR, Praha 2003, str. 133-172 
12 Kárníková, L.: Vývoj obyvatelstva v čekých zemích 1754-1914, Nakladatelství ČSAV, 
Praha 1965, str. 68 
13 Kárníková, L.: Vývoj obyvatelstva v čekých zemích 1754-1914, Nakladatelství ČSAV, 
Praha 1965, str.69 
14 Tamtéž str. 121 a 188 
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snaze o snižování počtu dětí. Tato tendence se ještě 

zvýraznila na přelomu 19. a 20. století. Nejdříve se začala 

projevovat v nejvyspělejších centrech průmyslového charakteru 

a teprve později se přesouvala i na další místa. Nositeli této 

změny v chování byly vyšší společenské skupiny, nejdříve 

německé, po nich české, a teprve z nich se šířila do nižších 

společenských vrstev a až úplně nakonec se rozšířila i na 

venkov. Na přirozeném přírůstku se přesto v 19. století 

neprojevila, neboť téměř zároveň došlo ke značnému poklesu 

úmrtnosti. Vymizely vlny epidemií v dřívější podobě a pokroky 

v lékařství zlepšily možnosti boje proti množství nakažlivých 

onemocnění.15 Na závěr je třeba dodat, že od přelomu 70. a 80. 

let se české země stávají emigrační oblastí, obyvatelstvo 

odchází hlavně do Dolních Rakousů a Vídně, dále do Severní i 

Jižní Ameriky a do průmyslových oblastí západní Evropy.16 

1.1.2 Nemanželské děti v 19. století  

Ilegitimita v tomto období v českých zemích kolísala. 

Navzdory právnímu usnadnění sňatku (zrušení nevolnictví) 

přetrvávaly překážky ekonomické. Založení rodiny stále 

vyžadovalo ekonomické zázemí, tedy něco, čím se mohl jedinec 

živit, ať již zděděný statek, řemeslo či snad práci 

v textilnictví. Zvýhodněni byli samozřejmě dědicové, kteří se 

dokonce ženili v průměru o něco dříve než jejich mladší 

sourozenci.17 Teoreticky lze předpokládat, že sňatečnost a 

sňatkový věk jsou nepřímo úměrné ilegitimitě. V oblastech 

s vysokou sňatečností a nízkým sňatkovým věkem by měl být 

nízký podíl nemanželských dětí.18 Pokud se tedy sňatek stane 

                                                 
15 Tamtéž str. 278 
16 Dějiny obyvatelstva českých zemí, Mladá fronta, Praha 1998, str. 218-219 
17 Klášterská, A.:  Výběr partnera a sňatkový věk dědiců venkovských usedlostí na 
Šťáhlavsku a jejich sourozenců v 18. a na počátku 19. století in: Historická demografie 22 
Sociologický ústav AVČR, Praha 1998, str. 145-168 
18 Tinková, D.: Ilegitimita a „nová ekonomie života“ v osvícenské Habsburské 
monarchii. Problém svobodných matek a nemanželských dětí mezi socialní kontrolou a 
sociální péčí na prahu občanské společnosti in: Historická demografie 27, Sociologický ústav 
AVČR, Praha 2003, str. 137 
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z nějakého důvodu méně dostupným, dojde k nárůstu počtu 

nemanželských dětí. Vzhledem k souvislosti ekonomického zázemí 

a sňatečnosti nás nepřekvapí, že v době hospodářského úpadku 

mohlo dojít ke zvýšení podílu nemanželských dětí. Ve 40. 

letech došlo v oblastech s původní manufakturní textilní 

výrobou ke vzrůstu podílu nemanželských dětí až na sedminu 

všech narozených. Nárůst byl velmi výrazný, když uvážíme, že 

do 19. století vstupovaly české země s podílem okolo 5% 

nemanželských dětí.19 

V 19. století dochází ve všech zemích západní Evropy 

k prudkému nárůstu podílu nemanželských dětí. Ve Francii se 

v průběhu století zvedl podíl nemanželských dětí ze 4.75% na 

8,84%. S malými fluktuacemi stoupal téměř rovnoměrně po celou 

dobu 19. století.20 Podíl nemanželských dětí ovšem není podle 

autora (Etienne van de Walle) dostatečně spolehlivý proto, aby 

určil, zda skutečně došlo k tak ohromnému nárůstu nemanželské 

plodnosti. Ve snaze vyhnout se vlivu jiných veličin, 

prozkoumal vzorek za pomoci nepřímo standardizované míry Ih. 

Ten je ze své povahy odolný vůči změnám v manželské plodnosti, 

poměru provdaných žen a dalších interferujících veličinách. 

Zjistil, že ve Francii jako celku nedošlo k žádnému výraznému 

posunu v úrovni nemanželské plodnosti.21  

Na úrovni jednotlivých départementů sice došlo jak ke 

zvyšování, tak ke snižování, ale v konečném důsledku se tyto 

rozdíly navzájem vyrušily. Důvodem, proč se může zdát, že 

nemanželská plodnost vzrůstá, je podle van de Walla prudký 

pokles manželské plodnosti. Ten lze zřejmě připsat počínající 

kontrole počtu dětí v manželství pomocí antikoncepčních 

praktik. Tyto praktiky se ovšem patrně nerozšířily i na 

                                                 
19 Kárníková, L.: Vývoj obyvatelstva v čekých zemích 1754-1914, Nakladatelství ČSAV, 
Praha 1965, str.69 
20 Laslett, P. - Oosterveen, K. – Smith, Richard M.: Bastardy and its Comparative 
History, Harward University Press, Cambridge, Massachussetts, 1980, str. 270 Table 10.1 
21 Laslett, P. - Oosterveen, K. – Smith, Richard M.: Bastardy and its Comparative 
History, Harward University Press, Cambridge, Massachussetts, 1980, str. 270 Table 10.2 
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předmanželské sexuální styky.22 Specifikem Francie 19. století 

je skutečnost, že kontrola manželské plodnosti zde 

zevšeobecnila již na počátku tohoto století, což jí dává na 

ostatní země náskok osmdesáti až sta let. Kritériem je pokles 

manželské plodnosti alespoň o deset procent, po kterém už 

nedojde k jejímu opětovnému nárůstu. V Francii k tomu došlo 

jako v první zemi již v roce 1827.23 

Jak již bylo řečeno, došlo v některých oblastech Francie 

ke zvýšení úrovně ilegitimity. Převážně šlo o oblasti na 

severu země a také o départementy městské (Bouches-du-Rhône, 

Gironde a Rhône).24 Dalo by se tedy předpokládat, že 

ilegitimita je hlavně městskou záležitostí. 

Oproti zjištěním v český zemích (viz níže) nenašel van de 

Walle ve Francii korelaci mezi sňatkovým věkem a mírou 

nemanželské plodnosti. Dochází naopak na základě zjištěných 

údajů k závěru, že výše sňatkového věku je míře nemanželské 

plodnosti nepřímo úměrná. Tuto anomálii vysvětluje 

regionálními zvyky a postoji.25 

Geograficky bližší Německo také zažilo v průběhu 19. 

století nárůst úrovně nemanželské plodnosti. V některých 

oblastech občas dosahoval podíl nemanželských dětí až 25% 

všech narozených. Po roce 1880 se situace otočila a nastal 

ústup z bezprecedntních hodnot.26 J. Knodel a S. Hochstadt se 

ve své studii dále věnují tématu měst a venkova v době 

císařství (tedy až od r. 1871). Snaží se zjistit, jestli 

skutečně existují tak značné rozdíly mezi městy a venkovem 

v úrovni nemanželské plodnosti. Někteří autoři připisovali 

její celoněmecký nárůst v období od poloviny 18. století do 

80. let 19. století právě vlivu měst. Předpokládali, že vliv 

městské anonymity, svobody a jen minimální společenské 

                                                 
22 Tamtéž str. 271 
23 Livi Bacci, Massimo: Populace v evropské historii, NLN, Praha 2003, str. 188 
24 Tamtéž str. 271 a Fig. 10.2 
25 Tamtéž str.274 
26 Laslett, P. - Oosterveen, K. – Smith, Richard M.: Bastardy and its Comparative 
History, Harward University Press, Cambridge, Massachussetts, 1980, str. 284 



15 
 

kontroly má devastující vliv na morálku a tudíž lze očekávat, 

že hodnoty budou raketově stoupat. Výsledky jejich pátrání 

jsou v souvislosti s výše zmíněnou logikou překvapivé. 

Problémem při srovnávání měst a venkova je poněkud rozdílná 

situace. Jak uvádí studie: „V každé ze tří zemí se velká města 

vyznačovala nízkou manželskou plodností a nízkým podílem 

provdaných žen, což snižovalo počet legitimních dětí a tím 

vzrůstal podíl nemanželských dětí ve srovnání s venkovem.“27 

Pokud se úroveň nemanželské plodnosti určuje čistě jen podle 

podílu nemanželských dětí (illegitimacy ratio), pak jsou 

rozdíly mezi městy a venkovem vskutku zaznamenáníhodné. Autoři 

se ovšem rozhodli použít i jiných měr. Použitím 

standardizovaných měr zjistili, že rozdíly nepanují ani tak 

mezi městy a venkovem, ale hlavně mezi různými oblastmi. 

Rozdíly mezi městskou a venkovskou částí v rámci jedné země 

byly téměř nulové. Naproti tomu rozdíly mezi zeměmi byly 

značné.28 Navíc jsou tyto rysy relativně stabilní i v čase. 

„Došli jsme(…)k závažnému závěru (…):‘In the final analysis 

one must consider the differences in folk customs (Volkssitte) 

and folk attitudes (Volksauffassung) as the basic source of 

differing frequency of illegitimate births‘.“29 V Anglii 

přináší srovnání jednotlivých oblastí určitý ‚žebříček‘, ve 

kterém se umístění oblastí v čase mění jen málo. Několik 

oblastí sice prošlo značnou změnou úrovně nelegitimity, ale 

oblasti z první desítky se prakticky nemění.30 K podobnému 

názoru na regionální proměnlivost úrovně ilegitimity dochází i 

Yves Blayo pro Francii: „Trvanlivost původního rozdělení 

ilegitimity s několika rozdíly mezi 18. a 19. stoletím je 

nejvýraznějším rysem těchto čísel a tabulek.“31 

                                                 
27 Tamtéž str. 288 
28 Tamtéž str. 294-301 
29 Tamtéž  str. 311 
30 Laslett, P. - Oosterveen, K. – Smith, Richard M.: Bastardy and its Comparative 
History, Harward University Press, Cambridge, Massachussetts, 1980, str. 31 
31  Tamtéž str. 280 
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Českých zemí se trend zvyšování podílu nemanželských dětí 

dotýká také. Oblasti se od sebe úrovní nemanželské plodnosti 

lišily, záleželo na místních zvyklostech a na možnostech 

kontroly styků mezi mladými lidmi. Lehce zvýšená byla např. na 

Mělnicku nebo v Praze (vliv Zemské porodnice a nalezince), 

velmi nízká byla na Broumovsku, kde byl dozor v rukou 

benediktínských mnichů z tamního kláštera.32 Na počátku 19. 

století se, jak již bylo řečeno, mimo manželský svazek rodilo 

asi každé dvacáté dítě. 

Po roce 1820 se kvůli zvýšení sňatkového věku zvětšil i 

počet let mezi pohlavní dospělostí a sňatkem. Zároveň se mírně 

proměnila i sociální skladba svobodných matek. V této době 

dochází v oblastech převážně etnicky německých k výraznému 

nárůstu podílu nemanželských dětí. Někde dosahoval podíl až 

třetiny všech narozených. Německé oblasti byly 

protoindustriální, a proto tu obyvatelé měli více možností, 

jak se živit, než měli obyvatelé agrárních oblastí. Ekonomické 

soběstačnosti tedy dosáhly i ženy a nebylo pro ně až takovým 

problémem se o případné nemanželské děti postarat, což 

vysvětluje proměnu sociální skladby svobodných matek. Zároveň 

však snaha žen vrátit se co nejrychleji do práce vedla k vyšší 

úmrtnosti jejich dětí. V oblastech s českou většinou se 

zvyšuje nemanželská plodnost jen málo a nedochazí zde 

k proměně sociální skladby. České země v průměru zaznamenaly 

v období 1810-1840 nárůst až na 14% nemanželských dětí, poté 

se podíl lehce snížil, ale nikdy neklesl pod 10%.33 Podíl 

nelegitimních dětí samozřejmě v průběhu času kolísal. Mez 40. 

a 60. léty kolísal okolo sedminy, přechodně se v letech 1858 a 

1859 zvedl na jednu šestinu, ale v období hospodářské 

konjunktury poklesl na desetinu všech narozených.34 Poté se již 

až do konce století nemění a pohybuje se okolo jedné desetiny. 

                                                 
32 Dějiny obyvatelstva českých zemí, Mladá fronta, Praha 1998, str. 172 
33 Tamtéž str. 174 
34 Kárníková, L.: Vývoj obyvatelstva v čekých zemích 1754-1914, Nakladatelství ČSAV, 
Praha 1965, str.127 



17 
 

Neovlivnil ho ani pokles manželské plodnosti, který se 

v západní Evropě začíná projevovat od 70. let a postupuje i do 

českých zemí (v Čechách dříve než na Moravě). Znalost a 

užívání antikoncepčních praktik se zřejmě rozšířila i mezi 

osoby svobodné, a proto se podíl nijak dramaticky nezvýšil.35  

Na tomto místě je vhodné zmínit, že pokud hovoříme o 

nemanželských dětech a postojích společnosti k nim, nemluvíme 

jen o dětech vzešlých z předmanželských sexuálních styků. 

Existovaly i další způsoby, jako například nevěra. Ovšem to, 

že by dítě pocházelo z mimomanželského vztahu, se dalo až 

donedávna jen velmi těžko zjistit. Kupříkladu ve Francii se 

předpokládalo, že vdané ženě se nemůže narodit nemanželské 

dítě. I v případě, že byl manžel v období předpokládaného 

početí prokazatelně pryč nebo bylo dítě počato ještě před 

sňatkem, bylo pro muže velmi náročné takové dítě zpětně 

prohlásit za nemanželské.36 V českých zemích se dítě považovalo 

za manželské, pokud se narodilo alespoň sedm měsíců po sňatku, 

případně do deseti měsíců od smrti manžela.37 Tím ovšem 

možnosti nekončí. V úvodu své knihy zmiňuje Laslett 

následující: „Vzhledem k evropské tradici je formální i 

neformální regulace přísnější než by bylo podle principu 

legitimity nutné, z čehož plyne, že do kategorie nemanželských 

dětí spadá poměrně široká část narozených. Kingsley Davis 

uvádí následujících devět forem. Nelegitimní děti pocházejí z: 

1) smilnění mezi svobodnými, 2) nevěry muže, 3) nevěry ženy 4) 

nevěry obou, když oba již vstoupili do manželství s někým 

jiným, 5) incestu mezi bratrem a sestrou 6) mezi otcem a 

dcerou 7) mezi matkou a synem 8) ze svazků zakázaných z důvody 

kasty 9) potomků osob v celibátním slibu. Tyto třídy se 

                                                 
35 Dějiny obyvatelstva českých zemí, Mladá fronta, Praha 1998,  str. 215 
36 Laslett, P. - Oosterveen, K. – Smith, Richard M.: Bastardy and its Comparative 
History, Harward University Press, Cambridge, Massachussetts, 1980, str. 265 
37 Tinková, D.: Ilegitimita a „nová ekonomie života“ v osvícenské Habsburské monarchii. 
Problém svobodných matek a nemanželských dětí mezi socialní kontrolou a sociální péčí na 
prahu občanské společnosti in: Historická demografie 27, Sociologický ústav AVČR, Praha 
2003, str. 146 



18 
 

vyskytovaly v historii Evropy a v jejích sesterských 

společnostech.“38 Horší sociální stigma stíhalo hlavně děti 

z incestu a duchovního incestu (s duchovním).39 

Podle habsburských zákonů, které ovšem vznikaly už 

v průběhu 18. století, se měl o nemanželské dítě starat hlavně 

otec, dokud se dítě nebude moci živit samo.40 Představitelé 

monarchie si uvědomovali, v jaké situaci se většina svobodných 

matek s dětmi nachází. Zcela jistě věděli, jakého opovržení se 

jim dostává a jaké tresty na ně čekají. Osvícenská doba 

přinesla pochopení, že i nemanželské děti mohou být snad 

navzdory svému původu státu užitečné. Bylo tedy nutné hledat 

řešení situace, do které takové děti přicházely. Svobodné 

matky se nejčastěji rekrutovaly z řad služebných, pocházely z 

nejchudších vrstev společnosti. Je nutno podotknout, že ne 

všechny služebné pocházely z nejchudších vrstev. Odchod dítěte 

do služby nemusel být nutně jen kvůli chudobě rodičů, kteří se 

o dítě již nemohli starat. Často do služby chodily děti 

statkářů, protože služba neplnila jen funkci ekonomického 

zajištění, ale měla i funkci výchovnou, protože mladí lidé 

v ní získávali potřebné zkušenosti. Nicméně chudé děvečky byly 

jednou z nejčastějších ‚obětí‘. Pokud vyšel jejich stav 

najevo, byly často ze služby vyhnány, což jen umocnilo jejich 

tíživou situaci. O své děti se nemohly správně starat, a ty 

tak vykazovaly ještě vyšší úmrtnost než děti manželské. Na 

přelomu 19. a 20. století byla stále o třetinu vyšší.41 Spousta 

dívek tlak neunesla a své dítě po porodu zabila. Osvícenský 

stát se zaměřil na prevenci infanticidy, a proto se tresty za 

nemanželské těhotenství zmírňovaly. Nejpotupnější z nich 

                                                 
38 Laslett, P. - Oosterveen, K. – Smith, Richard M.: Bastardy and its Comparative 
History, Harward University Press, Cambridge, Massachussetts, 1980, str. 7 
39 Tinková, D.: Předcházet či trestat? Problém infanticidia v osvícenské společnosti in: Český 
časopis historický 1/2003, HÚ AVČR, Praha 2003, str. 41 
40 Tinková, D.: Ilegitimita a „nová ekonomie života“ v osvícenské Habsburské 
monarchii. Problém svobodných matek a nemanželských dětí mezi socialní kontrolou a 
sociální péčí na prahu občanské společnosti in: Historická demografie 27, Sociologický ústav 
AVČR, Praha 2003, str. 148 
41 Dějiny obyvatelstva českých zemí, Mladá fronta, Praha 1998, str. 171 a 210 
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zmizely úplně. Dívkám, které otěhotněly za svobodna se mělo 

všemožně pomáhat a také měly být hlídány, aby se zabránilo 

‚dítkovraždě‘. Hlavní břímě péče o dítě měl nést jeho otec, 

případně jeho rodiče, v případě, že otec nebyl známý vrchnost 

a až v poslední řadě dívčini rodiče.42 Avšak i v případě, že 

otec se k dítěti přihlásil a živil ho, nesmělo nemanželské 

dítě dědit. To souvisí s představou, že legitimní děti by 

mohly utrpět nároky ‚nelegitimního cizince‘.43 

Lehce jsem se dotkla tématu otců. Můžeme najít záznamy, 

kdy je u nemanželského dítěte uvedeno jméno otce. To ovšem 

nutně neznamená, že se otec k dítěti přiznal. Kupříkladu 

francouzská praxe rozlišovala nemanželské děti přiznané a 

nepřiznané (reconnus et non reconnus). Otec se k dítěti mohl 

přiznat, díky čemuž pak mohl dítěti poskytovat jisté 

materiální kompenzace. Někdy ovšem úředníci pokládali samotné 

ohlášení narození dítěte jako přiznání se k dítěti, případně 

takto zapsali dítě i v nepřítomnosti otce (a lze se domnívat, 

že někdy i bez jeho vědomí) na základě výpovědi matky nebo 

jiných svědků, kteří jej jako otce označili. Ačkoliv v právním 

slova smyslu by se neměla taková výpověď brát jako opravdové 

přiznání se k dítěti, bylo tomu tak v některých oblastech až 

do konce 19.století. Je nutno říc, že záleželo na konkrétním 

úředníkovi, jak byl pečlivý nebo shovívavý.44 Při interpretaci 

takových údajů je tedy třeba postupovat opatrně. 

Nicméně otec dítěte mohl svůj zájem o něj dokázat mnohem 

čitelnějším způsobem. I v českých zemích existovaly oblasti, 

kde společnost u lidí určitého postavení tolerovala 

předmanželské soužití, jehož výsledkem mohly být i děti. Ty 

byly sice stále nelegitimní, ale pokud jejich rodiče vstoupili 

                                                 
42 Tinková, D.: Ilegitimita a „nová ekonomie života“ v osvícenské Habsburské monarchii. 
Problém svobodných matek a nemanželských dětí mezi socialní kontrolou a sociální péčí na 
prahu občanské společnosti in: Historická demografie 27, Sociologický ústav AVČR, Praha 
2003, str. 133-172 
43 Laslett, P. - Oosterveen, K. – Smith, Richard M.: Bastardy and its Comparative 
History, Harward University Press, Cambridge, Massachussetts, 1980, str. 265 
44 Tamtéž str. 266 
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do manželství, byly jejich děti takzvaně legitimovány a dále 

uznávány jako manželské. Tuto praxi nazývá D. Tinková 

„maritální podobou ilegitimity“.45 Nesezdané soužití se 

tolerovalo ve městech u dělnické vrstvy a také v oblasti 

textilních manufaktur v severozápadních Čechách u hranic se 

Saskem.46 V této oblasti žilo převážně německé obyvatelstvo, 

což by mohlo částečně vysvětlovat i rozdíl mezi českými a 

německými oblastmi v úrovni nemanželské plodnosti. Sňatek byl 

pro velkou část obyvatel v severozápadních Čechách obtížně 

dosažitelný, a proto páry často odkládaly sňatek až na dobu po 

narození dětí, kdy bude jejich ekonomická situace lepší. Tomu 

by odpovídal výše zmíněný nárůst podílu nemanželských dětí 

v oblasti severozápadních Čech ve 40. letech, v době úpadku 

domácích textilních manufaktur, který byl důsledkem rozmachu 

bavlnářství. Pokud došlo k poklesu výdělečnosti domácího 

řemesla, ztratilo množství lidí možnost výdělku, a tím i 

naději na brzké uzavření sňatku. Na Loketsku dosahuje v této 

době podíl nemanželských dětí svého maxima - hodnoty 22%. I 

když poté mírně klesne, ještě dlouho poté neklesne pod 20%.47 

Tolerance předmanželských svazků by mohla být způsobena 

proměnou společenského chápání manželství. Je možné, že 

s rozvolněním patriarchálního dohledu obce se na uzavření 

manželství nehledělo jako na primárně církevní záležitost, a 

tudíž také zmizely morální stigma, které z církevního pohledu 

na věc pramenilo. Konsensuální nemanželské soužití ovšem jako 

alternativa do oblastí etnicky českých nepronikla.48 „Když na 

                                                 
45 Tinková, D.: Ilegitimita a „nová ekonomie života“ v osvícenské Habsburské monarchii. 
Problém svobodných matek a nemanželských dětí mezi socialní kontrolou a sociální péčí na 
prahu občanské společnosti in: Historická demografie 27, Sociologický ústav AVČR, Praha 
2003, str. 135 
46 Dějiny obyvatelstva českých zemí, Mladá fronta, Praha 1998, str. 210 a Tinková, D.: 
Ilegitimita a „nová ekonomie života“ v osvícenské Habsburské monarchii. Problém 
svobodných matek a nemanželských dětí mezi socialní kontrolou a sociální péčí na prahu 
občanské společnosti in: Historická demografie 27, Sociologický ústav AVČR, Praha 2003, 
str. 135 
47 Dějiny obyvatelstva českých zemí, Mladá fronta, Praha 1998, str. 208 
48 Tamtéž str. 208 
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přelomu století rakouská statistika obyvatelstva zavedla 

rubriku dětí legitimovaných po narození sňatkem rodičů, 

v okresech bývalého berounského kraje připadalo na 100 

uzavřených sňatků jen 9 případů legitimování jednoho či více 

dětí narozených před sňatkem.“49 

Z výše uvedeného plyne, že můžeme očekávat určité stabilní 

množství nemanželských dětí, které se pravděpodobně nebude 

nijak dramaticky zvyšovat, spíše bude kolísat kolem určité 

hodnoty. 

1.2. Kladno v letech 1800 – 1900 

Jsem si vědoma toho, že časový úsek, kterým se v této 

kapitole zabývám je širší, než na jaký by poukazoval rozsah 

zvolené analýzy. Přesto se domnívám, že je třeba zmínit se o 

období, které předchází samotnému sledovanému období, aby se 

kontrast mezi obdobím před nástupem průmyslového rozvoje a po 

něm stal zřetelnějším. Je všeobecně známo, že průmysl měnil 

zemi, ovšem konkrétní rysy bývají notně zamlžené. 

1.2.1 Stručné dějiny kladenské oblasti v daném období 
Uhlí a jeho těžba stojí na počátku největší proměny Kladna 

a jeho okolí. Na počátku sledovaného období se začíná rozbíhat 

těžba. Jak již bylo řečeno výše bylo uhlí objeveno v roce 1772 

u Vrapic (Rapic).50 Těžba nezačala ihned a ani tempo nebylo ve 

srovnání s dneškem nijak závratné, což je pravděpodobně 

důsledkem nedostatku vhodných technických řešení. Uhelná žíla 

sestupovala od Vrapic stále hlouběji pod zem, což jistě těžbu 

znesnadňovalo. Dělníci se ovšem do okolí Kladna začali 

stěhovat už od 70. let 18. století. Usazují se hlavně ve 

Vrapicích, dále v Dubí a Buštěhradě. Pravý nárůst populace 

ovšem přijde až později.51 

                                                 
49 Tamtéž str. 210 
50 Koller, R.: Nástin regionálních dějin okresu kladenského, Okresní pedagogické středisko, 
Kladno 1968, str. 58 
51 Koller, R.: Nástin regionálních dějin okresu kladenského, Okresní pedagogické středisko, 
Kladno 1968, str. 86 
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Směr, kterým uhelná žíla sestupovala, dával tušit, že uhlí 

bude i pod Kladnem. Těžba ovšem na území samotného Kladna 

pronikla až krátce před polovinou století. První uhlí na 

Kladně bylo objeveno v roce 1847. Rok nato 7. září dochází ke 

zrušení posledních zbytků feudálního zřízení (roboty), čímž se 

uvolní ohromné množství pracovníků. Ti se začínají stěhovat do 

nově vznikajících průmyslových center. Proud dělníků se 

nezabydluje jen v Kladně, ale i v blízkých obcích. Ostatně 

v té době mělo již stěhování do této oblasti určitou tradici. 

Růstu obyvatelstva se budu více věnovat v další kapitole.52 

Přistěhovalectví dále napomáhal rozvoj průmyslu, který byl 

navázán na uhelnou těžbu. První kladenské železárny – 

Adalberthütten -  vznikají v 50. letech. Na konci století pak 

vzniká nejznámější Poldi-Hütte.53 Kombinace činností primárního 

a sekundárního ekonomického sektoru nabízela, zdá se, velké 

množství pracovních příležitostí pro roboty zbavené 

obyvatelstvo. Kladno se začalo rozrůstat. 

1.2.2 Populační vývoj v Kladně 
Nález uhlí v 70. letech 18. století zpočátku nevypadal 

jako jeden z největších hybatelů populačního vývoje 

v kladenské oblasti. Teprve v průběhu 30. let 19. století se 

začala těžba velmi prudce rozvíjet, i když ještě mimo území 

samotného Kladna. Dělníci přicházeli hlavně do Vrapic, koncem 

40. let jich na Kladensku pracovalo již 1500 a usazovali se 

v nejbližších obcích. Vzhledem k tomu, že přistěhovalci rychle 

převážili nad domácím obyvatelstvem, lze z údajů o něm vyčíst 

jen omezené informace. Přesto fakt, že hustota obyvatel byla  

o pětinu vyšší než ve zbytku středních Čech, naznačuje 

zvláštnost místa. Mezi lety 1843 a 1850/51 roste hustota 

dvakrát rychleji než jak rostla v průměru pro celé české země 

a počet domácích obyvatel se zvyšoval rychleji než 

                                                 
52 Koller, R.: Nástin regionálních dějin okresu kladenského, Okresní pedagogické středisko, 
Kladno 1968, str. 87 
53 Tamtéž str. 88 
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v textilnických oblastech (které v této době již zažívají 

pomalý úpadek, vyjma oblasti Brna).54 

Doba mezi mezi roky 1850 a 1870 je obdobím největšího 

populačního růstu. Od 50. let se hlavní centrum růstu 

přesunulo do středu uhelné pánve, k novým železárnám. 

Rozšiřování se nejvíce dotklo Kladna, Kročehlav (dnes 

předměstí Kladna), Dubí aj. Obce si zachovaly venkovský 

charakter, dělníci si stavěli spíše nízké domy vesnického 

typu. Tento charakter si zachovalo i samotné Kladno, přestože 

v roce 1880 již mělo 14 000 obyvatel. Dalo by se říci, že si 

příchozí s sebou přinášeli venkovské myšlení. Ve vlastním 

Kladensku stoupl počet přítomných dvojnásobně a do konce 60. 

let rostl rychleji než v Praze. Kladensko bylo v té době 

rozděleno do dvou soudních okresů, které zkreslovaly skutečný 

růst průmyslového centra. Mezi lety 1857 a 1880 vzrostlo 

obyvatelstvo o téměř dvě třetiny.55 

V 70. letech ztrácelo pozice v těžbě a později i 

v železářství ve prospěch Ostravy. Pomalejší ekonomický růst 

ve výsledku snižoval i populační růst ve srovnání s Prahou, 

Ostravskem s severozápadními Čechami, protože se do oblasti 

již tolik nestěhovali noví lidé. Navzdory úbytku příchozích 

obyvatel zůstával pořád ještě vysoký přirozený přírůstek. To 

se změnilo teprve koncem 20. století, kdy kvůli průmyslové 

krizi začalo za prací odcházet větší množství lidí než kolik 

jich přicházelo.56 

Hovoříme-li o růstu Kladenska, musíme dodat, že rozvoj 

oblasti a růst populace nebyl nikdy rovnoměrný. Nejdříve (ve 

30. letech) začaly růst Vrapice, kde bylo nalezeno první uhlí, 

a okolní obce. Nejrychlejší růst příslušel středu pánve 

(Kladno, Rozdělov, Kročehlavy a Dubí). V závěru období rostly 

                                                 
54 Kárníková, L.: Vývoj obyvatelstva v čekých zemích 1754-1914, Nakladatelství ČSAV, 
Praha 1965, str. 109-110 
55 Kárníková, L.: Vývoj obyvatelstva v čekých zemích 1754-1914, Nakladatelství ČSAV, 
Praha 1965, str. 145-146 
56 Tamtéž str. 146 
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obce v západní oblasti pánve (Libušín a Motyčín).57 

Obyvatelstvo se zřejmě rozšiřovalo tam, kde se zrovna otvíraly 

nové pracovní možnosti. 

Oblasti, kde se rozvíjel těžební průmysl, byly pro 

obyvatele z okolí velmi přitažlivé, protože zaměstnání 

v dolech znamenalo pravidelný (většinou týdenní) plat. L. 

Fialová uvádí: „Ty oblasti, kde se rozvíjel těžební a hutní 

průmysl poskytující zaměstnání zejména mužům, byly nejen 

vysoce atraktivní pro široké zemědělské okolí, ale vyznačovaly 

se i vysokou sňatečností dělníků – nevěstami byly zpravidla 

dívky pocházející ze stejné vesnice jako jejich ženiši, 

v druhé generaci pak dcery spolupracovníků. Na Kladně se 

havíři ženili mladší než jejich vrstevníci ze sousedních 

vesnic, kteří zůstali pracovat v zemědělství, a i jejich 

nevěsty byly mladší.“58 Pokud je nám známo, že sňatečnost a 

sňatkový věk souvisí s ilegitimitou, začneme na tomto místě 

uvažovat, nakolik je možné počítat s existencí předmanželského 

soužití u dělníků v oblasti. Další citace nás v pochybách může 

jen posílit: „I když i u českého obyvatelstva je možno od 20. 

let 19. století pozorovat mírný vzestup úrovně nemanželské 

plodnosti, v zásadě se počet dětí svobodných žen české 

národnosti výrazně nezvýšil a zůstal omezen na stejnou 

sociální třídu jako dříve.“59 Semknutost dělnické komunity na 

Kladně58), a tudíž i pravděpodobně společenská kontrola a nízký 

sňatkový věk by mohly znamenat nízkou a i relativně stálou 

nemanželskou plodnost. 

                                                 
57 Tamtéž str. 217-218 
58 Dějiny obyvatelstva českých zemí, Mladá fronta, Praha 1998, str. 162 
59 Tamtéž str. 174 
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2 Analytická část 

Kladno v 19. století prošlo bouřlivým a velmi specifickým 

vývojem. Připodobnit se dá snad jen těm oblastem, kde také 

došlo k rozvoji těžařství a dalšího navazujícího průmyslu. 

Těžba černého uhlí a hutnický průmysl nejsou charakteristické 

jen pro Kladensko, ale například i pro Ostravsko. Tamější 

zásoby uhlí ovšem dovolily ještě širší rozvoj než na Kladně. 

Proměna Kladna je však zároveň i zrcadlem společenských změn 

v 19. století, jejichž důsledky zasahují až do století 

dvacátého. 

Zpracovat celých sto let je nad možnosti takto malé práce. 

To platí, obzvlášť uvážíme-li, že růst obyvatelstva byl 

značný. Nešlo jen o vyšší manželskou plodnost díky nízkému 

sňatkovému věku, ale i o množství nově příchozích. Propojení 

primární a sekundární sféry produkovalo velké množství 

pracovních míst. V době, kdy se Kladno začíná rozvíjet, ruší 

císař František Josef poslední zbytky poddanství, čímž se 

uvolnily pracovní síly. Šlechtické statky zřejmě nemohly za 

mzdu zaměstnat tolik lidí, kolik jich na statcích pracovalo 

v rámci robotních povinností, a proto se najednou ‚objevila‘ 

spousta lidí bez práce. Právě oni přicházejí do nově 

vznikajících průmyslových center. 

2.1 Údaje v matrikách 
Dá se předpokládat, že s narušením tradičních vazeb dojde 

i k určitému uvolnění morálky a společenské kontroly. To by 

mohlo vést k vyšší nemanželské plodnosti, protože tam kde 

chybí společenská kontrola, existuje pro mladé lidi více 

příležitostí k zakazovaným kontaktům. Zároveň mohla u dělníků 

existovat i nějaká forma předmanželských konsensuálních 

svazků, kdy se kvůli ekonomické stránce manželství svatba 

odkládala až na dobu po narození dětí, které byly následným 

sňatkem rodičů legitimovány. 
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Když zkoumáme zápisy v matrikách a hledáme nemanželské 

děti, není pro nás již nijak velkým problémem zjistit pohlaví 

narozených a také v jakém měsíci roku se narodily. V populaci 

existuje jev nazývaný maskulinita narozených. Vždy se rodí o 

něco více chlapců než děvčat. Maskulinita narozených je 

biologickou zákonitostí, podle spolehlivých statistických 

výzkumů se pohybuje mezi hodnotami 1040-1070 chlapců na 1000 

dívek.60 Proč se takový poměr relativně dlouhodobě udržuje, 

není dosud uspokojivě vysvětleno. Nicméně vyšší počet chlapců 

oproti děvčatům měl tendenci se později vyrovnat, neboť u 

chlapců se, zvlášť v nižším věku, projevovala menší biologická 

odolnost, a tudíž jich umíralo více než děvčat.61 Sezónnost 

porodů by mohla být odrazem událostí, které určovaly život 

celého společenství, jako například náplň liturgického roku. 

Výskyt porodů nemanželských dětí by také mohl vykazovat určité 

sezónní výkyvy. Některé publikace zmiňují nárůst nemanželské 

plodnosti zhruba devět měsíců po dožínkách či masopustu.62  

Další institucí spojenou s dětmi je kmotrovství. Kmotr 

nebo kmotra se měli v případě potřeby o dítě postarat (stalo-

li se sirotkem), dokud toho nebude samo schopno. Kmotrovství 

se ujímal někdo z blízkého okolí rodiny, často příbuzní nebo 

sousedé, případně přátelé. Někdy se ovšem dítěte ujala osoba 

z vyšší vrstvy společnosti, která tím chtěla učinit dobrý 

skutek. O pohnutkách těchto lidí můžeme jen spekulovat. Mohlo 

jít čistě o reprezentativní záležitost, ale i o formu pokání, 

či jen snahu učinit dobrý skutek a zlepšit své postavení 

v očích Boha. V každém případě se ovšem jednalo o to, čemu se 

ve společnosti říká dobročinnost, což je něco společensky 

významného a jako takové si zaslouží naši pozornost. Budu tedy 

                                                 
60 Pavlík, Z., Rychtaříková, J., Šubrtová, A.:Základy demografie, Academia, Praha 1986, str. 
110 
61 Horská, P., Kučera, M., Maur, E., Stloukal, M.: Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990, 
str. 390-391 
62 Tinková, D.: Předcházet či trestat? Problém infanticidia v osvícenské společnosti in: Český 
časopis historický 1/2003, HÚ AVČR, Praha 2003, str. 43 
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také sledovat společenský statut matky dítěte (resp. jejího 

otce) a jeho kmotrů. 

Pro potřeby této práce jsem studovala matriky 

římskokatolické farnosti Kladno. V zájmu přesnosti provedu pět 

sond. První zabere celé první desetiletí, tedy roky 1801-1810, 

protože v této době bylo Kladno ještě malá obec a použití 

stejného časového úseku jako v pozdějších letech by nemuselo 

dát dostatečně reprezentativní výsledky. Další sondy provedu 

pro roky 1849-1851, tedy v období těsně po otevření první 

štoly přímo na kladenském území, dále pro roky 1859-1861 a 

1869-1871, kdy došlo k největšímu růstu Kladna a na závěr pro 

roky 1889-1891. Roky 1859-1861 se nachází uprostřed relativně 

stabilního období, kdy populace Kladna stejnoměrně narůstá. 

Vrchol populačního nárůstu je pak umisťován do roku 1869, 

který zahrnu do tříletí 1869-1871. Poslední sonda nás pak 

zavede do období 1889-1891, kdy by se mohl pomalu projevovat 

úpadek plodnosti jako důsledek stěhování obyvatel za prací 

jinam, protože kladenská průmyslová oblast byla zřejmě již 

nasycená a migrační proud směřuje na jiná místa (hlavně do 

Dolních Rakous a do Vídně).63 

2.1.1 Metodika 
Historická demografie používá k zisku údajů z matrik dvě 

metody. Metoda kvalitativní zvaná rekonstrukce rodin, nám může 

poskytnout velmi specifické a přesné údaje. Je ovšem časově 

velmi náročná. Oproti tomu čárkovací metoda sice nedokáže 

poskytnout tak komplexní údaje jako ta první, ale pro některé 

otázky, jako například chceme-li zjistit, kolik nemanželských 

dětí se rodilo ve vybrané farnosti, je ideální. 

Když jsem procházela kladenské matriky, musela jsem učinit 

několik rozhodnutí. U každého narozeného dítěte jsou dvě data. 

První je den narození a druhý je den křtu. Pro potřeby své 

práce používám pouze den narození, protože mezi narozením a 

                                                 
63 Dějiny obyvatelstva českých zemí, Mladá fronta, Praha 1998, str. 218-219 
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křtem mohly v extrémních případech uběhnout i týdny. Druhým 

problémem byly děti, které se narodily mrtvé. U starších 

matrik je prakticky nemožné poznat, které děti se takto 

narodily, nicméně ty novější na to měly zvláštní kolonku.  

Mrtvorozené děti většinou nemají jméno, ale někdy se stalo, že 

dítě pokřtila ještě porodní bába, a pak jméno mají. Rozhodla 

jsem se, že děti se jménem i bezejmenné, u nichž je kolonka 

zaškrtnutá, nebudu do výsledků zahrnovat. 

2.1.2 Prameny 
Matriky města Kladna se nacházejí hlavně ve Státním 

oblastním archivu v Praze. Je možné, že v místních institucích 

se ještě nacházejí zapomenuté kusy, ale většina archivních 

materiálů je již soustředěna na jednom místě. Do farnosti 

Kladno patřily kromě města ještě čtyři přilehlé vesnice, které 

jsem ale do své práce nezahrnula. V době před rokem 1804 byla 

matrika společná pro všech pět obcí, navíc byly v jedné knize 

kromě narozených (pokřtěných) dětí i záznamy o svatbách a o 

zemřelých. Město Kladno má samostatnou matriku od poloviny 

roku 1804. Od této doby má taky pro každý typ události 

zvláštní knihu. 

Matriční formulář se během let několikrát změnil. 

Podstatnou změnu přineslo zavedení předtištěného formuláře 

v roce 1804. Dále se měnilo písmo, kterým se zapisovalo, názvy 

kolonek, některé přibyly, některé byly vypuštěny. Někdy se jen 

změnilo pořadí, ve kterém se údaje uváděly. 

Matrika, ve které jsem našla roky 1801-1804, zahrnovala ve 

skutečnosti údaje o narozených, oddaných a zemřelých od 

poloviny 80. let 18. století. I přes její stáří již byly 

určeny rubriky, které farář musel vyplňovat. Jedna sada rubrik 

se vešla na jeden list. Názvy rubrik ovšem stále vypisoval 

farář rukou, což mírně zhoršilo jejich čitelnost. Souslednost 

rubrik byla následující (zleva doprava): Den, měsíc a rok 

narození a křtu, číslo domu, jméno dítěte, vyznání - 

katolické, protestantské, pohlaví - mužské, ženské, původ - 
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manželské, nemanželské, otec, matka a kmotři. Čtení obsahu 

jednotlivých rubrik bylo náročné. K zápisu se používalo české 

novogotické kurzivní písmo, jehož podobnost s dnešním typem 

písma je, dalo by se říci, spíše náhodná. Ke čtení zápisu je 

třeba určitý cvik, tvary písma totiž těm dnešním neodpovídají. 

Navíc se dá s určitou nadsázkou říci, že i tvary písma 

podléhaly kromě osobnosti pisatele i v určitém smyslu módě, a 

tak se výrazně proměnily třeba i v průběhu čtyřiceti let.64 

Čitelnost také komplikuje nedostatek místa na stránce. 

V rubrikách, kde se lidé museli podepsat (např. kmotři), 

nacházíme další zajímavý rys. Kromě toho, že někteří lidé se 

jen s obtížemi dokázali podepsat, docházelo na stránce 

k míchání různých typů písma. Zapisovatel často již psal 

modernějším stylem, ale farníci stále psali starším typem 

písma. 

Zápisy z let 1804-1810 již byly na předtištěném formuláři 

a matriční formulář zabíral dva listy. Názvy rubrik byly 

tištěny švabachem: Rok, měsíc a den narození a křtu, číslo 

domu, jméno dítěte, vyznání, pohlaví a původ, otec, matka, 

jméno kmotra a jeho stav. Údaje byly psány českou novogotickou 

kurzívou.  

Formulář z let 1849-1851 byl stále předtištěn ve švabachu, 

ale vyplňován již humanistickou kurzívou. Na místo čísla domu 

přibyla kolonka pro jméno křtícího, bydliště se přesunulo za 

popis rodičů a za kolonku s kmotry přibyla rubrika porodní 

bába a poznámky. Souslednost rubrik tedy byla následující: 

Datum narození a křtu, jméno křtící osoby, jméno pokřtěného, 

vyznání, pohlaví, původ, údaje o otci, údaje o matce, 

bydliště, kmotrové, porodní bába a poznámky (tato rubrika byla 

určena hlavně pro pozdější legitimaci dítěte, v 

dalších matrikách už nebyla). Rubriky v matrikách z pozdějších 

let zůstávají stejné, jen se občas mění jejich pořadí na 

                                                 
64 Kol. autorů: Učebnice čtení starých textů, Česká genealogická a heraldická společnost 
v Praze, Praha 2003, str. 16-22. Zde lze nalézt několik stran vzorů písma v různých 
obdobích, které jsem srovnávala s písmem v matrikách 
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matričním listu. Celkově jsou přehlednější a snažší čitelnosti 

nahrává i písmo. V matrice, která zahrnuje období let 1859-

1861 přibyla kolonka pro označení mrtvě narozených dětí, což 

byla zřejmě reakce na dřívější praxi zapisování mrtvě 

narozených dětí do matriky mezi živé. Tato kolonka zůstává 

přinejmenším až do konce století. 

Zápisy v matrikách jsou psané česky. Výjimečně se objevuje 

zápis v němčině, zřejmě na žádost rodičů. Jeden je z roku 

1891, otec dítěte byl ředitelem na huti Poldi.65 Datum narození 

se uvádí číslicí a slovem, číslo domu číslicemi. Vyznání, 

pohlaví, původ a případně mrtvorozenost se označují čárkou 

v příslušné kolonce, v matrice z let 1889-1891 jsou tyto 

kolonky vyplňované slovně. U otce se vypisuje jméno, 

zaměstnání a původ (jména obou rodičů, jsou-li známa, 

legitimita), u matky se vypisuje jméno otce a jeho zaměstnání, 

či prostě jen popis, jméno matky a legitimita. U kmotrů se 

zaznamenávalo jméno a zaměstnání nebo případně postavení ve 

společnosti. U jména můžeme často najít přípisy z pozdější 

doby, ať už o místě pobytu, sňatku, smrti, či odklonu od 

katolictví. Na matriční list se vešel různý počet dětí, 

v některých matrikách devět, někde šest a někde jen tři nebo 

čtyři zápisy. 

Vlevo vedle zápisu nebo pod jménem dítěte někdy nacházíme 

kresbu křížku. Ty, které jsou pod jménem, mívají u sebe 

zpravidla i datum, zatímco ty po levé straně bývají bez data. 

Sloužily zřejmě jen pro potřebu rychlé orientace samotného 

faráře, případně jako orientační poznámka pro případné 

dohledání zápisu v matrice zemřelých. V tomto místě by se 

nabízela zajímavá odbočka. S pomocí těchto křížků by se snadno 

dala určit kojenecká úmrtnost nebo další ukazatele spojené 

                                                 
65 Jsem si vědoma toho, že na jiném místě uvádím jako rok otevření hutí Poldi rok 1899. 
Datum jsem nalezla v knize o dějinách Kladna, jak je uvedeno v příslušné poznámce. 
Zároveň jsem si jistá, že jsem záznam v matrice přečetla správně. Je možné, že dotyčný byl 
ředitelem stavby huti nebo byl jmenován ředitelem ještě před otevřením. 
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s úmrtností. Rozsah mé práce bohužel nedovoluje, abych se 

tímto problémem zabývala. 

Zvláštní postavení mezi těmito přípisy zaujímají zápisy o 

legitimaci dítěte. Každý ze zapisovatelů měl svoji formulaci, 

kterou pak opakoval vždy, když bylo třeba. Samotnému zápisu 

zřejmě museli být přítomni dva svědci, kteří muže jako otce 

označili. Například v letech 1859-1861 se vyskytují tyto dvě 

formulace: „Já, +++ (jméno), (podepsal [jméno zapisovatele]) u 

přítomnosti podepsaných svědků přihlašuji se za otce tohoto 

dítěte a žádám do matriky zapsán býti. (podpisy svědků)“ a 

„Já, +++ (jméno) vlastní otec tohoto dítěte jsem se dobrovolně 

přihlásil a za otce zapsán býti žádal u přítomnosti dvou 

dožádaných svědků. (podpisy svědků)“. Od 90. let se ve 

formulaci objevuje: „…zapsán jako otec za souhlasu matky…”. 

Několikrát jsem při studiu matrik narazila na zápis, 

v němž bylo jméno otce sice vyplněno, ale vzápětí přeškrtáno. 

Ve dvou případech bylo u jména dítěte připsáno i vysvětlení. 

26. ledna 1860 sice otec měl přijít a podepsat prohlášení, ale 

dítě zemřelo dříve, než se stihl dostavit. Druhý případ se 

týkal dítěte narozeného 14. července 1870, kdy „otec se 

přihlásil, šel pro svědky a nepřišel více“. 

Na Kladně šlo o poměrně častý úkon; samozřejmě relativně 

k počtu nemanželských dětí. Například v roce 1859 se narodilo 

26 nemanželských dětí, přičemž legitimováno bylo bylo dvacet. 

U některých dětí bylo v přípisu i datum, kdy k legitimaci 

došlo, ale u většiny ne. Tam, kde se data vyskytovala (ve dvou 

případech), šlo vždy o legitimaci až několik let po narození – 

v jednom případě v roce 1862 a v druhém v roce 1865. Z toho 

usuzuji, že k ostatním legitimacím došlo krátce po narození 

dítěte, a tudíž farář datum nezaznamenával nebo ke sňatku 

rodičů došlo v jiné farnosti a informace o tom, kdy přesně 

k tomu došlo, nebyly dostupné. Nicméně s postupující dobou byl 

zřejmě na přesné časové určení legitimace kladen důraz a 

v pozdějších matrikách je těchto zápisů datováno více. 
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Sociální postavení matek a kmotrů dětí lze z matrik také 

snadno vyčíst. Abych zohlednila i možnou časovou proměnlivost, 

budu se zaměřovat vždy na první rok vybraných sond, tzn. roky 

1849, 1859, 1869 a 1889. Děti většinou mívaly dva, někdy i 

více kmotrů. Člověk, který se uvolil být kmotrem, se musel do 

matriky vlastnoručně podepsat, a poté ještě připojit svoje 

postavení či zaměstnání. To vypisoval někdy sám, jindy kolonku 

za něj doplnil farář. 

Matriky z kladenské farnosti byly vedeny velmi pečlivě. 

Časové řady jsou úplné, v průběhu roků jsem nenašla žádné 

výpadky, jsou tedy důvěryhodným zdrojem pro poznávání rodiny 

v 19. století. Pouze několikrát jsem narazila na malé chyby 

při vyplňování „zaškrtávacích“ kolonek, kdy dítě s jasně 

dívčím jménem bylo označeno jako chlapec a naopak, či dítě, 

kterému v zápisu chyběl otec mělo zaškrtnutou kolonku 

manželské. Nicméně úskalím tohoto typu se lze s trochou 

pečlivosti snadno vyhnout. 
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2.2 Počty narozených a nemanželských dětí 

2.2.1 Počátek 19. století 

Počátkem století bylo Kladno spíše menší obcí. R. Koller 

uvádí, že roku 1814 mělo Kladno 655 obyvatel ve 156 domech.66 

Nízký počet nemanželských dětí v prvním desetiletí (viz 

tabulka č. 1) naznačuje, že společenská kontrola byla účinná. 

Tabulka 1 

Počet narozených dětí v 1801-1810 

rok dívky chlapci nmž 
celkem 
dětí 

1801 12 16 1 28 
1802 15 24 3 39 
1803 11 15 0 26 
1804 19 20 0 39 
1805 17 13 0 30 
1806 16 18 2 34 
1807 15 27 0 42 
1808 24 21 1 45 
1809 21 16 0 37 

1810 15 18 2 33 

nmž - nemanželské děti   
 

Celkový počet narozených dětí mezi roky kolísá, nevykazuje 

žádný jednoznačný trend. Na vině je částečně to, že šlo o 

malou obec, tedy i o malý vzorek porodů. Možná se projevil 

vliv napoleonských válek nebo i menší neúroda. Faktorů, které 

v této době ovlivňovaly plodnost, existuje více a je 

pravděpodobné, že šlo o souhru několika z nich. 

Navzdory malému vzorku populace lze snadno vidět, že 

nemanželské děti byly spíše okrajovým jevem, výjimkou, než 

něčím častým nebo snad dokonce tolerovaným jako tomu bylo 

později v oblastech u saských hranic. Během tohoto období se 

jich nenarodilo ani deset. Navíc je i jejich počet a čas 

                                                 
66  Koller, R.: Nástin regionálních dějin okresu kladenského, Okresní pedagogické středisko, 
Kladno 1968, str.87 
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narození náhodný, nelze v nich najít žádnou pravidelnost, 

která by umožňovala je nějak klasifikovat. 

I když je vzorek malý a i sebemenší odchylky mohou 

dramaticky zkreslit výsledky, lze z něj vyčíst převažující 

maskulinitu narozených. V sedmi rocích z deseti se narodilo 

více chlapců než dívek. 

2.2.2 Počátek nové etapy v polovině 19. století 

Nyní se přesuneme o čtyři desetiletí dále, kdy Kladno 

stojí na prahu podstatné změny. Rok 1848, kdy byla otevřena 

první šachta na území Kladna, je počátkem změn, které budou 

mít na město dramatický a hluboký vliv. Zatímco v roce 1814 tu 

žilo 655 obyvatel, v roce 1850 již 2361 a v závěru století 

přes 19 tisíc lidí.67 

Mezi lety 1849-1851 je poměrně dobře vidět trend 

stoupajícího počtu narozených dětí. To není jen výsledkem 

zvýšení plodnosti domácí populace (i když i ta hrála zřejmě 

svoji roli), ale také důsledkem narůstajícího množství 

příchozích obyvatel, kteří se do Kladna stěhují za prací. 

Jednalo se hlavně o obyvatele ze zemědělských oblastí Čech, 

kteří s sebou přinášeli svoje zvyklosti a postoje.68 Z našeho 

pohledu je důležité, že se tyto zvyklosti týkaly i otázek 

manželství, dětí a předmanželských styků a v zásadě kopírovaly 

církevní pojetí. Předmanželské styky byly stále chápány jako 

něco nežádoucího, co by se nemělo tolerovat, protože plození 

dětí patřilo jen do církví posvěceného manželství. Počet 

nemanželských dětí tedy stále zůstává velmi nízký.  

Podíl nemanželských dětí na počátku tohoto období stále 

ještě odpovídá průměru českojazyčných oblastí z doby před 

                                                 
67  Koller, R.: Nástin regionálních dějin okresu kladenského, Okresní pedagogické středisko, 
Kladno 1968, str. 87 
68 Fialová, L.: Vývoj sňatečnosti a plodnosti obyvatelstva českých zemí v 19. Století in: 
Historická demografie 12, Ústav československých a světových dějin ČSAV, Praha 1987, 
str. 214 
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rokem 1820, kde se mimo manželství rodily 2-4 děti ze sta.69 

V roce 1849 podíl nemanželských dětí dosahoval hodnoty 2,65%. 

Zároveň se ještě rodilo relativně málo dětí. Dalo by se říci, 

že stále přetrvávaly hodnoty z počátku století. Nicméně již o 

rok později se zvedá nejen počet narozených dětí, ale i počet 

nemanželských dětí. Podíl nemanželských dětí rázem vystoupal 

na 6,57%, v roce 1851 na 6,58%. Počet narozených se po celé 

tříletí zvyšoval, nezanedbatelnou roli v tom jistě hrál i 

příchod nových obyvatel za prací. Ovšem podíl nemanželských 

dětí se skokově zvýšil, což by mohlo naznačovat aspoň 

minimální uvolnění společenské kontroly nebo i to, že o trochu 

méně záleželo na tom, kdy se dítě narodilo, pokud rodiče 

tvořili nějakou formu stálého svazku. Tomu by odpovídal i 

nadpoloviční podíl legitimovaných dětí. Ve chvíli, kdy 

odečteme legitimované děti, dostaneme podíl o něco větší než 

3%, což je stále v mezích výše zmíněného průměru. Přesto 

ukazuje zvýšení podílu ilegitimity na určitou proměnu vnímání 

rodiny ve vznikajícím městě. Zdá se, že církev ztratila část 

svého vlivu.  

V roce 1849 se sice narodilo více děvčat než chlapců, 

ovšem v obou následujících rocích byl poměr opačný. Jak se 

ukáže později, není kolísaní mezi převažující feminitou a 

maskulinitou živě narozených v 19. století na Kladně až tak 

neobvyklé. V tabulce č. 2 jsou údaje o počtu narozených 

chlapců a dívek, stejně jako počet nemanželských a 

legitimovaných dětí. 

 

 Tabulka 2 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Dějiny obyvatelstva českých zemí, Mladá fronta, Praha 1998, str. 173-174 

Děti narozené v letech 1849-1851 

rok dívky Chlapci nmž leg Celkem 
1849 63 50 3 2 113 
1850 67 70 9 5 137 

1851 74 78 10 5 152 

nmž - nemanželské děti    
leg - legitimované děti    
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2.2.3 Uprostřed největšího růstu populace 
Přelom padesátých a šedesátých let je obdobím, které stojí 

ve středu mezi počátkem růstu Kladna a vrcholem populačního 

růstu. Jako takové vykazuje stálý nárůst počtu narozených 

dětí, což není pouze důsledkem relativně vyšší plodnosti 

obyvatel Kladna, ale i stále přítomného migračního proudu. 

Vyšší plodnost souvisí s vysokou sňatečností, která je v 19. 

století mimo jiné charakteristická právě pro černouhelné 

revíry.70 Na Kladně bylo v tomto období stále víc pracovních 

příležitostí, než kolik mohli místní obyvatelé zaplnit, tudíž 

proud příchozích neslábl. 

V roce 1859 se narodilo 346 dětí, 185 dívek a 161 chlapců. 

V první polovině roku sice převažovali chlapci, ale později se 

poměr obrátil. Rok 1859 je tedy dalším z roků, kdy místo 

obvykle převažujícího počtu narozených chlapců (maskulinity) 

převažují děvčata. Nemyslím si, že by se podařilo najít úplně 

uspokojivou odpověď na otázku, proč tomu tak bylo, a proto se 

omezím pouze na konstatování situace. Snaha o vysvětlení by 

nás v tomto případě zavedla na pole přílišných spekulací.  

Z celkového počtu dětí bylo 26 nemanželských. To odpovídá 

hodnotě 7,5 nemanželských dětí na sto narozených, což sice 

představuje mírné zvýšení oproti období předcházejícímu, ale 

sledovaná oblast stále nedosahuje hodnot, jakých dosahovaly 

v průměru celé české země, kde v letech 1858-1859 dosahoval 

poměr nemanželských dětí až šestiny všech narozených.71 

Převažující část nemanželských dětí byla legitimována 

pozdějším sňatkem rodičů, což by mohlo naznačovat existenci 

předmanželských styků mezi mladými lidmi. Možná šlo o již 

zmiňované předmanželské konsensuální svazky, jaké existovaly 

                                                 
70 Fialová, L.: Vývoj sňatečnosti a plodnosti obyvatelstva českých zemí v 19. Století in: 
Historická demografie 12, Ústav československých a světových dějin ČSAV, Praha 1987, 
str. 211 
71 Kárníková, L.: Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914, Nakladatelství ČSAV, 
Praha 1965, str. 127 
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typicky u hranic se Saskem. Na druhou stranu by totéž mohlo 

svědčit o společenském tlaku silném natolik, aby otce dítěte 

přiměl si dívku vzít. Pro rok 1859 také platí, že u mrtvě 

rozených dětí je poměr nemanželských a manželských téměř 

vyrovnaný, což by znamenalo, že nemanželské děti byly 

vystaveny vyššímu riziku úmrtí již v době těhotenství. To by 

odpovídalo tomu, že mladé dívky, které otěhotněly mimo 

manželský svazek, se mnohdy snažily dítěte zbavit tím, že se 

věnovaly činnostem, při kterých hrozil potrat. Snažily se dítě 

ještě v sobě zabít.72 Abych ověřila, je- li tato domněnka 

pravdivá, zaměřila jsem se na stejné údaje i v roce 1869, ale 

zde se nic takového nepotvrdilo, neboť z mrtvě narozených dětí 

nebylo ani jedno nemanželské. V roce 1859 se narodilo 5 

mrtvých dětí, z nichž dvě byly nemanželské, v roce 1869 bylo 

mrtvorozených jedenáct.  

V příloze je kopie jednoho matričního listu z 

prosince roku 1859. Vzhledem k velikosti matriky a v zájmu 

čitelnosti kopie nebylo možné list zkopírovat celý na jeden 

list formátu A4, je proto na dvou listech za sebou. Formulář 

je předtištěný, zápisy jsou psané humanistickou kurzívou. Lze 

na něm ilustrovat hned několik jevů, o kterých jsem se již 

zmiňovala. Příklad dítěte legitimovaného následným sňatkem 

rodičů je u č.1. Zápis o legitimaci má jednu ze dvou forem 

typických pro toto období, zároveň je vedle něj uvedeno i 

datum svatby rodičů, což nebylo pravidlem, a odkaz na zápis 

v matrice oddaných. Číslem 2 je označeno dítě, které se 

narodilo mrtvé a nebylo ani pokřtěno. I tak se ovšem 

zapisovalo do matriky a kromě data narození se uváděli rodiče, 

bydliště a porodní bába. Číslem tři jsem označila místa, kde 

je zřetelně vidět, jak se ve stejném období využívalo různých 

druhů písma. Použité písmo se zřejmě odvíjelo od stáří osoby, 

                                                 
72 Tinková, D.: Ilegitimita a „nová ekonomie života“ v osvícenské Habsburské monarchii. 
Problém svobodných matek a nemanželských dětí mezi sociální kontrolou a sociální péčí na 
prahu občanské společnosti in: Historická demografie 27, Sociologický ústav AVČR, Praha 
2003, str. 143-144 
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která se podepisovala, protože i v jedné kolonce se lidé 

podepisovali jak kurentem, tak humanistickou kurzívou. U čísla 

4 pak nalezneme doklad toho, že někteří lidé se i v této době 

nedovedli podepsat, a proto zápis stvrdili jen třemi křížky; 

detaily o osobě včetně jména v tomto případě vypsal kaplan. 

Roku 1860 se počet narozených dětí opět zvýšil, ve 

srovnání s předchozím rokem téměř o čtvrtinu. Tempo růstu 

Kladna, které vydrží až do závěru let šedesátých, bylo v této 

době vyšší než v Praze, tudíž by takto vysoká hodnota neměla 

být překvapivá.73 Celkem se narodilo 425 dětí, v celku již opět 

převažují chlapci nad děvčaty. Novorozenců mužského pohlaví se 

narodilo 230, ženského pohlaví bylo 195. Rozdíl mezi pohlavími 

je mírně vyšší, než by odpovídalo indexu maskulinity, ale to 

je pravděpodobně způsobeno nízkým počtem dětí ve vzorku. 

Mimo manželství se v roce 1860 narodilo 29 dětí, z nichž 

15 bylo legitimováno. Nemanželské děti tedy tvořily necelých 7 

procent všech dětí, což představuje dokonce mírný pokles 

oproti roku 1859. To odpovídá tezi L. Kárníkové, že po období 

vzrůstu nemanželské plodnosti v letech 1858-1859 začal počet 

nemanželských dětí opět klesat.74 Údaje z Kladna jsou 

specifické v tom, že podíl nemanželských dětí je velmi nízký, 

přesto se domnívám, že mírný pokles, který jsem zaznamenala 

v kladenské matrice, může být odrazem tohoto trendu. 

V příloze je zařazena kopie matričního listu z října roku 

1860. Vzhledem k její velikosti je opět na dvou listech. 

Číslem 1 jsem označila přípis o úmrtí dítěte. Pod jménem 

Vincenc je křížek a datum smrti ve formátu, kdy se den a měsíc 

vepíší mezi první a druhé dvě číslice letopočtu. Taková forma 

datování byla v matrikách poměrně běžná. Číslo dvě je u 

záznamu dítěte, které se narodilo po smrti otce. Pod jméno 

                                                 
73 Kárníková, L.: Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914, Nakladatelství ČSAV, 
Praha 1965, str. 145 
74 Kárníková, L.: Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914, Nakladatelství ČSAV, 
Praha 1965, str. 127 
 



39 
 

dítěte se v takovém případě vepsalo (Posthumus) a v rubrice 

rodičů byl navíc před jménem otce nakreslen křížek. 

V rubrikách kmotrů lze opět najít několik případů, kdy kmotři 

potvrdili zápis třemi křížky. 

Rok 1861 jen dále potvrzuje trend stoupajícího počtu 

narozených dětí. Narodilo se 474 dětí, z toho 246 chlapců a 

228 děvčat. Takový poměr pohlaví v podstatě odpovídá indexu 

maskulinity, tak jak se projevuje ve velkých populačních 

celcích; hodnoty odpovídají zhruba poměru 1057 narozených 

chlapců na 1000 děvčat. Počet narozených se oproti předchozímu 

roku nezvedl tak výrazně jako u předchozí dvojice, ale i více 

jak desetiprocentní nárůst je pozoruhodný. 

Ze 474 dětí se mimo manželský svazek narodilo 30 dětí. To 

představuje další snížení poměru nelegitimních dětí jak oproti 

roku 1859, tak i 1860. Hodnota 6,3% je zcela v souladu 

s trendem mírně se snižujícího počtu nemanželských dětí. 

Nadpoloviční většina všech dětí byla legitimována, k 19 dětem 

se jejich otcové přihlásili a vzali si matku svého dítěte za 

manželku. Přehled všech údajů je v tabulce č. 3. 

Tabulka 3 

Děti narozené v letech 1859-1861 

rok dívky chlapci nmž leg celkem 
1859 185 161 25 19 346 
1860 195 230 29 15 425 

1861 228 246 30 19 474 

nmž - nemanželské děti    
leg - legitimované děti    

 

2.2.4 Na vrcholu populačního růstu 
Přelom 60. a 70. let je z hlediska populačního vývoje 

poměrně významný. Končí období nejrychlejšího růstu. Ten se 

sice nezastavuje, ale tempo, jakým Kladno rostlo 

v předcházejících dvou desetiletích, kdy se na Kladensku počet 
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obyvatel zdvojnásobil, už je minulostí.75 Kladno začíná, 

zpočátku nepatrně, zaostávat za Ostravskem, kde se těžilo 

kvalitnější uhlí. Důsledkem, který se začne projevovat až 

později v 70. letech, je snížení počtu přistěhovalců. Ovšem 

roky, na které se blíže zaměříme, jsou stále ještě obdobím 

růstu jak populace, tak průmyslu. 

V průběhu 60. let dále narůstal počet narozených dětí, 

stejně jako počet nemanželských dětí. Poměr nemanželských dětí 

ovšem zůstává poměrně stabilní, stejně jako poměr dětí 

legitimovaných. Podívejme se blíže na zjištěné údaje. 

Rok 1869 je v kontextu tříletí poněkud výjimečný, neboť se 

oproti následujícím rokům narodilo poměrně málo dětí. Celkem 

se narodilo 562 dětí, z čehož bylo 289 chlapců a 273 dívek. 

Přestože došlo během 60. let ke zvýšení počtu narozených dětí, 

není rozdíl až tak výrazný, jak by se dalo očekávat. Mezi živě 

narozenými převažují chlapci, poměr chlapců k dívkám po 

příslušném přepočtení činí 1057 chlapců na 1000 dívek, což je 

stejně jako v roce 1861. 

Nemanželských dětí se v roce 1869 narodilo 39, z nichž 

bylo 24 legitimováno. Poměr nemanželských dětí dosáhl téměř 

sedmi procent, přesná hodnota činí 6,94%. Stále ještě platí, 

že nadpoloviční většina nemanželských dětí byla legitimována. 

Jeden list z matriky z března roku 1869 je zařazen 

v příloze. Na první pohled je jasné, že formulář se nezměnil, 

změnil se pouze zapisovatel. Číslem 1 jsem označila další druh 

přípisů u jména. Pod jménem Karel je připsáno pozdější 

zaměstnání (inženýr ve Slaném) a také údaj o tom, že vystoupil 

z církve a je bez vyznání. Číslem 2 jsem označila další 

z forem legitimačního zápisu: „Já, František Košťal, k tomuto 

dítku co tělesně vlastní otec se hlásím dne 20. září 1870 a 

jeho legitimuji.“ Dále následují obvyklé podpisy dvou svědků. 

                                                 
75 Kárníková, L.: Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914, Nakladatelství ČSAV, 
Praha 1965, str. 145 
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Pokud bychom srovnávali roky 1860 a 1870, pak bychom mohli 

konstatovat, že zde došlo k výraznému zvýšení počtu 

narozených. Nárůst je výrazný i vůči roku 1869. V roce 1870 se 

narodilo 668 dětí, 319 chlapců a 349 dívek. Pohled na poměr 

pohlaví nám ukazuje, že tento rok je jedním z těch menšinových 

roků, kdy počet děvčat přesahuje významně počet chlapců. Pokud 

přepočítáme poměr chlapců a dívek tak, jak je zvykem, 

dostaneme hodnotu 1092 dívek na 1000 chlapců. Takto vysoký 

rozdíl naznačuje, že jde jen o dočasný výkyv a že hodnoty se 

opět vrátí do normálního pásma. 

Počet dětí z mimomanželských vztahů je v tomto roce 

relativně nízký, protože se jich sice narodilo 32 (jen o sedm 

méně než o rok předtím), ale pokud vypočítáme poměr, dojdeme 

k hodnotě 4,8%, což nás navrací k hodnotám z období před 

startem průmyslového rozvoje na Kladně. Jak ještě uvidíme, 

jednalo se spíše jen o odchylku než o počátek nového vzorce 

chování obyvatelstva. Ze 32 dětí bylo tohoto roku legitimováno 

18, což je jeden z nejvyšších podílů, jaký jsem našla.  

Pro nemanželské děti z roku 1871 už bohužel takto vysoký 

poměr neplatí a ani v dalších zkoumaných letech nepřekročí 

polovinu všech nemanželských dětí. V roce 1871 se celkem 

narodilo 698 dětí, z toho 413 chlapců a 285 dívek. Poměr 

pohlaví se v tomto roce značně vychýlil na stranu chlapců, 

skoro jako by se snažil vyvážit odchylku z předcházejícího 

roku. Převaha chlapců byla v tomto roce pozoruhodná. 

Přepočítáme-li poměr chlapců, dojdeme k ohromujícímu číslu 

1445 chlapců na 1000 dívek. Snad se jednalo o nějakou formu 

biologického výkyvu. Je také možné, že navzdory vší opatrnosti 

mi unikla některá děvčata, která měla v matrice chybně 

označenou kolonku pohlaví. Ale chyby v zápisu jistě nemohou 

vysvětlit až tak značnou převahu novorozenců mužského pohlaví. 

Jak již bylo řečeno, poměr legitimovaných dětí již nebyl 

zdaleka tak příznivý jako v minulých letech. Z 50 

nemanželských dětí bylo legitimováno pouze 22, což představuje 
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dosud nejnižší podíl. Navíc se opětovně zvýšil poměr 

nemanželských dětí na 7,1%. Zdá se, že hodnoty okolo sedmi 

procent jsou pro obyvatelstvo průmyslového Kladna typické a i 

poměrně stabilní. V tabulce č. 4 jsou shrnuty údaje i celého 

období. 

Tabulka 4 

Děti narozené v letech 1869-1871 

rok dívky chlapci nmž leg celkem 
1869 273 289 39 24 562 
1870 349 319 32 18 668 

1871 285 413 50 22 698 

nmž - nemanželské děti    
leg - legitimované děti    

 2.2.5 Nové trendy závěru století 
Poslední desetiletí devatenáctého století je v českých 

zemích obdobím, kdy po krátké stagnaci začíná klesat manželská 

plodnost, zřejmě v důsledku počátku regulace počtu dětí v 

manželství.76 Zdá se, že ačkoliv společnost ‚objevila‘ 

antikoncepční praktiky pro manželství, nešířily se tyto 

znalosti do oblasti předmanželských styků, protože podíl 

nemanželských dětí zůstává po celé období relativně stálý.77  

Musíme ovšem podotknout, že vzhledem k tomu, že poklesla 

manželská plodnost, tak se pravděpodobně snížil i počet 

nemanželských dětí, protože poměr zůstal po celé období 

zachován. 

Kladno v této době by ještě nemělo pociťovat zásadní 

pokles počtu obyvatel, potažmo plodnosti. Sice se do oblasti 

stěhuje již méně lidí, ale tato skutečnost je vyrovnávána 

stále ještě vysokým přirozeným přírůstkem.78 Podíl 

nemanželských dětí by měl být poměrně stabilní. 

Roku 1889 se narodilo 777 dětí, což představuje nárůst 

oproti roku 1871, ale zdaleka ne tak strmý. Zdá se, že se 

                                                 
76 Kárníková, L.: Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914, Nakladatelství ČSAV, 
Praha 1965, str. 197 a Dějiny obyvatelstva českých zemí, Mladá fronta, Praha 1998, str. 215 
77 Kárníková, L.: Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914, Nakladatelství ČSAV, 
Praha 1965, str. 197 
78 Tamtéž str. 217-218 
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křivka růstu v závěru sledovaných čtyř desetiletí zplošťuje, 

což se obzvlášť výrazně projevuje při srovnání nárůstu počtu 

dětí v letech 1851 a 1869 a tímto případem. Je vidět, že vývoj 

obyvatelstva v Kladně měl určité limity, které se na tomto 

místě projevily. Jedním z nich mohla být regulace počtu dětí 

v manželství nebo i schopnost kraje své obyvatele uživit.  

Z celkového počtu narozených dětí bylo 369 dívek a 408 

chlapců. Ve vzorku tedy opět převažovali chlapci, poměr 

pohlaví je o trochu více vychýlen ve prospěch chlapců než by 

měl být (1101 chlapců na 1000 dívek). Vysvětlením bude 

nejspíše biologická fluktuace, která by se při zkoumání 

širšího vzorku ztratila, ale v menším vzorku, jako je tento, 

může způsobit zmatek. 

Poměr nemanželských dětí zůstává podobný jako v době před 

dvaceti lety. Svobodným matkám se narodilo 57 dětí, což činí 

7,3 procenta ze všech živě narozených. Z těchto 57 dětí bylo 

27 legitimováno. Poměr legitimovaných dětí se v roce 1889 

pohybuje lehce pod 50 procenty a ani v dalších dvou letech 

polovinu nepřekročí. 

O rok později klesá poprvé ve sledovaných obdobích počet 

narozených oproti předchozímu roku. Narodilo se 731 dětí, což 

je o 46 méně, než se narodilo roku 1889. Chlapců bylo 369, 

dívek 362. Chlapci jen velmi lehce převažují nad děvčaty, po 

příslušném výpočtu činí poměr 1018 chlapců na 1000 dívek, což 

skoro vypadá jako by se rovnováha vychylovala na druhou 

stranu. 

Poměr nemanželských dětí v hodnotě 7,7 procenta je mírně 

vyšší než v předchozím roce, ale nemyslím si, že by se jednalo 

o počátek vzestupného trendu, spíše jde o malou výchylku 

v souvislosti s poklesem počtu narozených, která se později 

opět vrátí blíže k normálu. Z celkového počtu 56 nemanželských 

dětí bylo legitimováno 26, tedy opět méně než polovina dětí. 

V roce 1891 se sice počet narozených opět zvýšil, ale už 

nedosáhl hodnoty z roku 1889. Narodilo se 773 dětí, z toho 395 
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děvčat a 378 chlapců. Zdá se, jako by pokračoval pohyb 

z minulého roku a rameno váhy se přiklonilo na stranu dívek.  

Poměr nemanželských dětí z roku 1891 potvrzuje dlouhodobý 

průměr. Mimo manželství se narodilo 53 dětí, tedy 6,9 

procenta. Není jasné, jestli pokles absolutního počtu 

nemanželských dětí během tří sledovaných let je vyjádřením 

nového trendu či nikoliv. Je možné, že antikoncepční praktiky 

si našly cestu ke svobodným osobám, ale zároveň může jít jen o 

momentální odchylku. Legitimace se dočkalo 26 dětí, tedy opět 

o něco málo méně než polovina nelegitimních dětí. Hodnoty 

z let 1889-1891 jsou v tabulce č. 5. 

 

Tabulka 5 

Děti narozené v letech 1889-1891 

rok dívky chlapci nmž leg celkem 
1889 369 408 57 27 777 
1890 362 369 56 26 731 

1891 395 378 53 26 773 

nmž - nemanželské děti    
leg - legitimované děti    

 

Při hledání nemanželských dětí jsem narazila na několik 

případů nemanželských dvojčat. Přirozeně jich nebylo mnoho, 

neboť podíl dvojčat v populaci je všeobecně velmi nízký. 

Přesto se v průběhu 19. století vyskytlo pět případů; dva 

v roce 1860 a po jednom v letech 1861, 1871 a 1889. Z pěti 

případů byla jen jedna dvojčata legitimována. Uvědomuji si, že 

vzorek je příliš malý na to, aby se z něj dalo usuzovat na 

nějaké pravidlo, ale zdá se, že navzdory poměrně vysokému 

poměru legitimovaných dětí na Kladně byla dvojčata 

legitimována méně často. Rozsáhlejší prozkoumání by si tento 

problém jistě zasloužil, bohužel v této práci pro to není 

dostatek místa. 
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2.3 Sociální postavení kmotrů a jejich kmotřenců 
Instituce kmotrovství je v dnešní době už jen málo známá. 

Ještě za časů mých prarodičů mívaly děti kmotra či kmotru, 

osobu, která jim byla relativně blízká. Takové osoby pro dítě 

patřily do blízké rodiny stejně jako tety a strýcové. Jako by 

kmotrové svým závazkem vůči dítěti s ním uzavřeli sňatek. To 

je samozřejmě nadsázka, ale je pravdou, že v mnoha případech 

kmotrovství sbližovalo, pokud nebyl rovnou pověřen 

kmotrovstvím někdo z rodiny matky či otce. Kmotra samozřejmě 

neměly děti, které zemřely krátce po porodu nebo se narodily 

mrtvé. 

Kmotr či kmotra měli za úkol zaplatit křest dítěte, 

předpokládalo se, že se postarají, aby byla náboženská výchova 

dítěte v pořádku a samozřejmě se měli o dítě postarat 

v případě, že by přišlo o rodiče a nebylo ještě schopné se o 

sebe postarat. Kmotr nebo kmotra museli být členy katolické 

církve, nepřipouštělo se ani jiné vyznání. Pokud byla osoba 

z jiné křesťanské církve, dostala titul ‚křesťanský svědek‘. 

Osoby bez vyznání nemohly hrát žádnou z formalizovaných rolí 

katolické církve. Kmotrovství bylo v katolické církvi určitým 

způsobem duchovního spříznění, jakoby náhražka za odmítané 

adopce.79 

Při zkoumání matrik jsem sledovala v letech 1849, 1859, 

1869 a 1889 sociální postavení matky nemanželského dítěte a 

jeho kmotrů, pokud nějaké mělo. Dá se předpokládat, že bychom 

mohli najít osoby, které se ve snaze vykonat dobrý skutek 

stanou kmotrem či kmotrou nemanželského dítěte. Nemanželské 

děti pocházely většinou z chudých poměrů, a tak se jim 

nedostávalo dostatečného vzdělání. Pak by role kmotra při 

zajištění správného vzdělání byla o to důležitější a jeho 

dobrý skutek samozřejmě o to větší. Zároveň se ale dá 

                                                 
79 Goody, J.: Proměny rodiny v evropské historii, NLN 2006, str. 48-49 
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předpokládat, že matky vybíraly kmotry hlavně ze svého okolí. 

Přesto bychom mohli najít alespoň několik případů, kde by se 

nějaký dobrodějný kmotr objevil. Tímto nechci nijak snižovat 

úlohu kmotrů z chudých vrstev. Již v Bibli najdeme následující 

citát: „A pohleděv, uzřel bohaté, kteříž metali dary své do 

pokladnice. Uzřel pak i jednu vdovu chudičkou, ona uvrhla tam 

dva šarty. I řekl: V pravdě pravím vám, že vdova tato chudá 

více než všickni uvrhla. Nebo všickni tito z toho, což jim 

zbývalo, dali dary Bohu, tato pak z své chudoby všecku živnost 

svou, kterouž měla, uvrhla.“80 V této práci je ovšem pro nás 

zajímavější kmotrovství, které překračuje společenské hranice.  

Výsledky mého zkoumání jsou seřazeny podle data do tabulek 

v příloze. Nyní se na ně podíváme blíže. Roku 1849 se narodily 

jen tři nemanželské děti. Již na první pohled vidíme, že zde 

k žádnému překročení sociálních bariér nedošlo. Nicméně již 

zde máme jedno z nejobvyklejších sociálních postavení kmotrů, 

a to havíře či jejich manželky. S rozvojem těžařství na Kladně 

jich bude jen přibývat. Z kolonky původu matky vyčteme, že 

nemanželské děti stále pocházely z nejchudších vrstev 

společnosti. 

Rok 1859 byl již na nemanželské děti bohatší. Matky 

nemanželských dětí s jednou výjimkou pocházely z nejnižších 

společenských vrstev. Ve dvou případech byla matkou vdova, 

které se bohužel také řadily mezi nejchudší obyvatele. Jedinou 

matkou, která se tomuto vymykala, byla matka dítěte z 11. 

června, která byla dcerou měšťana. U jejího dítěte jsou 

zapsáni dva kmotři, ale jsou pouze podepsáni jménem bez toho, 

aby bylo určeno jejich postavení, možná byli natolik známí, že 

nikdo nepovažoval za nutné jejich postavení psát. Další 

zajímavou informací je, že děti, které byly legitimovány, mají 

vždy kmotry, zatímco u dvou nelegitimovaných ze dne 6. května 

a 8. října žádné kmotry nenajdeme. 

                                                 
80  Bible kralická, Evangelium podle Lukáše, Kapitola 21, verš 1-4 
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 U legitimovaných dětí se relativně často stávali kmotry 

lidé, kteří zřejmě pocházeli z okolí otce, většinou 

z pracovního. Například mnoho otců havířů mělo u svého dítěte 

za kmotra havíře. Dítě narozené 24. října zase mělo za kmotry 

sestry své matky. Jedna z matek byla sama nemanželského původu 

(1. listopad). Celkově se dá říci, že kmotři a jejich 

kmotřenci pocházeli v roce 1859 ze stejných společenských 

vrstev. Pokud matka vyrůstala v třeba jen nepatrně „lepší“ 

společnosti, byli na tom kmotři obdobně. 

Roku 1869 se narodilo 39 nemanželských dětí. Zde již 

můžeme nalézt přinejmenším neobvyklé spojení dětí matek 

dělnického původu a kmotrů kladenských měšťanů. Děti narozené 

14. února a 18. září mají v kolonce uvedeno za jménem kmotra 

‚měšťan v Kladně‘, dítě ze 13. listopadu dostalo za kmotru 

dceru měšťana. Dalším mecenášem se stala dcera váženého občana 

z Horoměřic, když se jako kmotra dala zapsat do matriky u 

dítěte z 21. května. Jedno z dětí (narozeno 15. června) sice 

původně mělo kmotra obuvníka, ale jméno i povolání bylo 

později přeškrtnuto; o důvodech, které k tomu vedly lze jen 

spekulovat. Další zvláštností je nemanželské dítě, u kterého 

je sice v zápisu uveden otec, ale nebylo legitimováno. Další 

podobný případ jsem v žádné z matrik nezaznamenala. Abychom 

shrnuli výsledky tabulky, řekněme, že převážná část kmotrů 

pocházela ze stejné společenské třídy jako jejich kmotřenci. 

Třicet dětí má v kolonce kmotři uvedenu osobu, která pochází 

z typicky kladenského dělnického prostředí, tzn. havíři, 

hutníci, slévači, topiči, případně jejich manželky nebo dcery. 

Zároveň i velká část matek pochází z kladenského dělnického 

prostředí, i když jejich podíl je menší, než jaký byl u 

kmotrů. 

Ani v roce 1889 nenacházíme moc příkladů, kdy by kmotr 

překračoval sociální propast. Většina dětí má kmotry, u 

kterých se dá vysledovat podobnost sociální skupiny, ze které 

pochází matka nebo v případě některých legitimovaných dětí ze 
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sociálního prostředí otce. Většina ovšem neznamená všechny. 

Dvěma nelegitimovaným dětem, které se narodily 24. května a 

22. prosince a které pocházely z chudých poměrů, byl za kmotra 

mistr krejčovský. V obou případech šlo o jednu a tutéž osobu. 

Zdá se, že tento člověk byl jedním z těch, kdo se ujali 

nemanželského dítěte z křesťanské lásky. Bylo by možná 

zajímavé pokusit se tohoto krejčovského mistra dohledat 

v matrikách, jestli měl děti apod. K tomu ovšem rozsah této 

práce nestačí. 

Závěr zkoumání není nijak převratný. Z přehledu všech 

zkoumaných roků lze zjistit, že sice existovalo několik 

výjimek, kdy se výrazně bohatší lidé stali kmotrem chudému 

nemanželskému dítěti, ale takové události jsou vzácné. Pokud 

matka pocházela z dělnického prostředí, kmotři jejího dítěte 

s velkou pravděpodobností pocházeli také odtamtud. Stejně tak 

pokud pocházela z vyšších vrstev, byli kmotři pravděpodobně na 

společenském žebříčku stejně vysoko. Spíše narazíme na případ, 

kdy se dítěte ‚ujali‘ přátelé rodičů, prarodičů nebo jejich 

příbuzní než na okázalý dobročinný akt. Přehled kmotrů a 

kmotřenců ukazuje, že dobročinnost se neomezovala jen na 

bohatší obyvatele, ale vznikala spíše z malých podílů většího 

množství lidí, kteří vytvářeli pozadí, na němž mohly dobré 

skutky bohatších skutečně vyniknout. 
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2.4 Sezónnost porodů v i mimo manželství 
Posledním analytickým tématem, kterým se budu zabývat je 

pohled na sezónní rozvrstvení porodů jak manželských tak 

nemanželských dětí. Dá se předpokládat, že počet narozených 

bude v jednotlivých měsících roku proměnlivý. Množství početí 

mohly ovlivňovat jak náboženské, tak klimatické faktory. 

Otázkou je, do jaké míry bude proměnlivý a jestli bude možné 

najít podobnosti mezi jednotlivými roky. Pokud by společnost 

striktně dodržovala pravidla církevního roku, pravděpodobně by 

se jeho náplň nějak projevila na počtu porodů v jednotlivých 

měsících. 

D. Gaunt sledoval ve švédských venkovských farnostech 

počet narozených nemanželských dětí v jednotlivých měsících 

mezi roky 1610 a 1750. Od data narození potom odečetl devět 

měsíců, aby zjistil přibližně období početí. Zjistil, že 

nejvíce nemanželských dětí bylo počato v období oslav sklizně. 

Oslavy letního slunovratu (které jsou v severských zemí dodnes 

velmi významné) nehrály v počtu nemanželských početí až 

takovou roli. Nejméně nemanželských dětí bylo počato 

v listopadu. V městských farnostech byly hodnoty během roku 

v podstatě uniformní, i když listopadové minimum se vyskytlo i 

zde.81 

O dožínkových či masopustních dětech se zmiňuje i česká 

literatura.82 Lze si snadno představit, že oslavy přinášejí do 

společenství uvolnění a že mohly snáze podat zábrany. Bylo by 

jen logické, kdyby se po devíti měsících od zmiňovaných 

slavností zvyšoval počet nemanželských (ale možná i 

manželských) porodů. 

Kladno 19. století bude ovšem spíše příkladem toho, jak se 

vytrácí vliv oslav a církevních svátků na plodnost. V 

                                                 
81 Laslett, P. - Oosterveen, K. – Smith, Richard M.: Bastardy and its Comparative 
History, Harward University Press, Cambridge, Massachussetts, 1980, str. 323-324 
82 Tinková, D.: Předcházet či trestat? Problém infanticidia v osvícenské společnosti in: Český 
časopis historický 1/2003, HÚ AVČR, Praha 2003, str. 40 
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průmyslové oblasti, jakou Kladno bylo, lze asi jen velmi těžko 

hledat dožínkové slavnosti. Navíc i podle švédských zjištění 

pro města platí jen malá variace v měsíčních počtech 

narozených nemanželských dětí, variace, která je nejspíše 

dílem náhody. 

Konkrétní údaje celkového počtu narozených podle měsíců 

jsem zaznamenala pro roky 1871, 1889 a 1891. Dále jsem 

zjistila měsíc narození nemanželských dětí v roce 1889. 

Snažila jsem se zjistit, jestli existoval nějaký vzorec, který 

by určoval, kdy se bude rodit více dětí, a jestli byl výskyt 

nemanželských dětí v průběhu roku jiný než u manželských. 

Údaje jsem sestavila do tabulky č. 6. 

Tabulka 6 

Počet dětí podle měsíců 

měsíc 1871 1889 1891 
leden 62 59 47 
únor 60 72 58 
březen 43 87 55 
duben 61 58 67 
květen 60 62 63 
červen 59 68 56 
červenec 68 57 85 
srpen 59 65 84 
září 57 53 65 
říjen 58 62 71 
listopad 68 60 56 
prosinec 43 74 66 

celkem 698 777 773 
 

Mezi jednotlivými roky nelze najít žádné pojítko. 

Minimální a maximální počty dětí se ani v jednom případě 

časově neshodují. Roky 1889 a 1891 jsou si sice časově blízké, 

ale jejich charakter je v tomto ohledu naprosto odlišný. Ať 

již četnost početí v jednotlivých měsících na Kladně 

ovlivňovalo cokoliv, nebylo to nic, co by se opakovalo 

pravidelně každý rok. Mnohem spíše tu hrají roli například 

klimatické faktory. 
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Co se sezónnosti nemanželských porodů týče, zjistila jsem, 

že nevykázaly jiný vzorec než manželské. Pokud něco množství 

početí ovlivňovalo, pak tento faktor ovlivňoval oba druhy 

sexuálních styků. Jednotlivá čísla jsem seřadila do tabulky č. 

7 a pro ilustraci průběhu četnosti porodů během roku 1889 jsem 

vytvořila graf (viz obrázek). 

Tabulka 7 

Děti podle měsíců v r. 
1889 

měsíc celkem nmž 
leden 59 2 
únor 72 4 
březen 87 7 
duben 58 7 
květen 62 8 
červen 68 4 
červenec 57 5 
srpen 65 4 
září 53 5 
říjen 62 2 
listopad 60 3 

prosinec 74 6 

nmž - nemanželské děti 
 

 

Obrázek  
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Průběh křivky nemanželských porodů je v důsledku nízkého počtu 

dětí jen málo zřetelný, ale u vrcholů křivky všech narozených 

je vidět, že počet nelegitimních dětí tuto křivku kopíruje. To 

znamená, že manželské i nemanželské styky ovlivňovaly stejné 

faktory a že nemanželská početí neovlivňovaly jakoby navíc 

žádné zvláštní faktory. 
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Závěr 
Z vnějšího pohledu prošlo Kladno v 19. století ohromující 

proměnou. Město se velmi rozrostlo, rychlostí růstu v jednom 

období dokonce předstihlo Prahu, která byla tehdy zemským 

hlavním městem. Těžba uhlí a s ní spojený průmysl železářský a 

ocelářský přilákala do Kladna velké množství nových obyvatel, 

kteří byli uvolněni z poddanských povinností v polovině 

století. Shodou okolností se právě v té době otevřela na 

Kladně první šachta. Bylo jen logické, že do těžební oblasti 

se stahovaly průmyslové výrobny. Kladno vyrostlo z 650 

obyvatel v roce 1814 na více jak 19 tisíc v roce 1900. 

Existují domněnky, které městskému a obzvláště dělnickému 

prostředí, jaké se na Kladně vyskytovalo, připisují určitou 

morální uvolněnost, zmírnění patriarchálního dohledu a i 

vlažnost vůči církevním normám. V takových podmínkách by se 

mělo dařit nemanželské plodnosti. Očekává se, že počet 

nemanželských dětí bude mít v rozvíjejících se průmyslových 

centrech vzrůstající tendenci. Na druhou stranu víme, že 

etnicky české oblasti se tomuto trendu trochu vymykají. 

Co se situace na Kladně týče, můžeme konstatovat, že došlo 

k mírnému zvýšení počtu nemanželských porodů. Na počátku 

století bylo narození nemanželského dítěte něčím velmi 

výjimečným, nepříliš častým a také bohužel velmi opovrhovaným. 

To zcela odpovídalo charakteru plodnosti, který v té době 

platil pro celé české země. Průměrný podíl nemanželských dětí 

se pohyboval mezi 2-4 ze sta, v závislosti na období a 

oblasti. Po roce 1820 se v některých oblastech začal podíl 

zvedat. Pro Kladno takový vývoj neplatí, což do jisté míry 

potvrdilo očekávání. Ještě v roce 1849, rok po otevření 

prvního kladenského dolu, se podíl nemanželských dětí nacházel 

v rámci průměru z počátku 19. století. Ovšem již v roce 1850 

se náhle zvýšil na 6,5 procenta. Nejedná se o nijak vysoký 

skok, oblasti u hranic se Saskem dosahovaly v té době vyšších 
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hodnot. Výška podílu nás nemůže překvapit svou závratností, 

ale spíše tím, nakolik byla stabilní. I další provedené sondy 

z let 1859-1861, 1869-1871 a 1889-1891 se totiž vesměs 

pohybují na úrovni hodnoty z roku 1850. S pouze několika málo 

výjimkami kolísá podíl nemanželských dětí do jednoho procenta 

od hodnoty 7% po celé sledované období. Na nízkém podílu 

nemanželských dětí se mohla podepsat i relativní blízkost 

Prahy a s tím i blízkost Zemské porodnice a nalezince. Bohužel 

v této oblasti mi nejsou známy žádné konkrétní údaje, ale bylo 

by naivní si myslet, že by mladé ženy tuto možnost vůbec 

nevyužívaly. 

Zdá se, že populace Kladna měla vlastní setrvačnost, 

kterou buď přijímali i nově příchozí nebo ji naopak v polovině 

století pomáhali vytvářet. V několika publikacích se lze 

dočíst, že příchozí obyvatelstvo si přinášelo do Kladna svoji 

mentalitu. Obraz nemanželské plodnosti tedy nejspíše bude 

výslednicí obou vlivů. Dělnictvo na Kladně nijak dramatickou 

inklinaci k ilegitimitě nevykazuje. 

Otázku sociálního postavení nemanželských dětí nemůžeme 

opomenout. Ilegitimita se všeobecně připisovala chudým 

vrstvám. Ačkoliv se v některých oblastech českých zemí v této 

době sociální struktura svobodných matek proměňuje, na Kladně 

tomu tak nebylo. Nemanželské děti zůstávaly jevem chudých 

vrstev. Situaci nemanželských dětí z chudých poměrů mohl 

pomoci zlepšit kmotr. Kmotrovství bylo v křesťanských církvích 

chápáno jako forma duchovního spříznění (existoval  i zákaz 

sňatků mezi kmotrem a kmotřencem). Kmotr sponzoroval křest a 

staral se o správné vzdělání dítěte. Navíc se měl o dítě 

postarat v případě úmrtí rodičů. Lze si myslet, že se rodiče 

(nebo jen matka) budou snažit se o dítě v tomto ohledu co 

nejlépe postarat. Na druhé straně je samozřejmě otázka ochoty 

bohatších lidí starat se o chudé dítě. 

Na Kladně většina nemanželských dětí měla kmotra či kmotru 

z vrstev, které byly podobné matčiným nebo, v případě 
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legitimovaných dětí, i otcovým. V sondách, které jsem 

provedla, se našlo i několik jedinců, kteří se stali kmotry 

chudého nemanželského dítěte. Šlo spíše o jednotlivé případy, 

kdy lidé zřejmě konali dobrý skutek. Překvapivě jsem ale 

narazila i na případ mistra krejčovského, který se snad 

podporou nemanželských dětí bez otce zabýval více, protože byl 

jako kmotr zapsán u dvou nemanželských dětí během jednoho 

roku. Podle převažujícího sociálního postavení kmotrů ovšem 

usuzuji, že šlo většinou spíše o sousedskou či příbuzenskou 

výpomoc. 

Posledním tématem, kterým jsem se zabývala, byla sezónnost 

porodů manželských i nemanželských. Předpokládala jsem, že by 

během roku mohly existovat nějaké výkyvy v počtu narozených, 

které by byly důsledkem nižší sexuální aktivity z důvodu 

církevních zákazů, společenských pravidel a podobně. Zároveň 

jsem se domnívala, že by mohly existovat i specifické faktory, 

které by ovlivňovaly počet nemanželských dětí. Druhá domněnka 

se nepotvrdila vůbec. Průběh křivky nemanželských porodů 

kopíruje výkyvy křivky všech porodů. 

Druhý předpoklad se potvrdil jen částečně. Lze skutečně 

říci, že počet porodů v jednotlivých měsících je ovlivňován 

nějakými vnějšími faktory. Ale je téměř jisté, že to není 

žádný z faktorů, který jsem měla na mysli. Provedla jsem tři 

sondy a výsledky roků byly navzájem naprosto odlišné. Minima a 

maxima se nikdy neshodovala, průběh křivky byl odlišný. 

Domnívám se, že faktory, které početí ovlivňovaly, měly spíše 

nepravidelnou povahu a nepatřily mezi faktory kulturní. 

Ačkoliv se mnoho předpokladů, se kterými jsem tuto práci 

začínala, nepotvrdilo, přesto si dovoluji říci, že 

v kladenských katolických matrikách zanechalo 19. století svůj 

otisk. 
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