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Úvod 
 
     Hlavní otázkou, kterou se zde zabývám, je, jak odolnost vůči rekatolizačním snahám 

souvisí s věkem, sociálním či rodinným postavením. Je totiž logické předpokládat, že jinak 

bude rekatolizaci vnímat například jedinec třicetiletý a jinak padesátiletý, jinak člověk, který 

žije v manželství, a jinak člověk svobodný. V této souvislosti se také můžeme ptát, do jaké 

míry bylo hospodářství nábožensky homogenní jednotkou. 

     Základem mé práce je statický rozbor Soupisu poddaných podle víry z hlediska věku, 

postavení v domě, rodinného stavu a také z hlediska náboženské homogenity či heterogenity 

manželských párů, či z hlediska náboženství členů domácnosti ve vztahu k hospodáři. Získané 

číselné údaje jsem pak interpretovala v kontextu dějin rekatolizace. 

     Zde je však důležité si uvědomit, že vzhledem k tomu, jak Soupis poddaných podle víry 

vznikal1, údaje z něho získané nemusí být, co se týče náboženství, zdaleka tak přesné. Pro 

účely této práce jsem však tento problém nechala stranou a pracovně jsem z daty v Soupisu 

uvedenými zacházela jako s danými fakty, které není třeba dále ověřovat. 

 

     Soupis poddaných podle víry, sestavený v průběhu roku 1651, představuje velmi cenný a 

podrobný materiál pro historické zkoumání. Užitečné je už jen to, že vzhledem k účelu tohoto 

soupisu – tedy evidence obyvatel na základě jejich víry – se zaznamenalo přinejmenším od 

dvanáctého věku, to znamená přibližném věku první zpovědi, všechno obyvatelstvo (kromě 

kněží a vojska). A protože v tehdejší době bylo prakticky nemyslitelné, aby se lidé nehlásili 

k žádnému náboženství, dá se předpokládat, že zde existovala opravdová snaha zmapovat víru 

všech obyvatel. Jednotlivé soupisy byly zpracovány v každém panství zvlášť; záleželo přitom 

samozřejmě na informovanosti a pečlivosti toho, kdo je zpracovával, nehledě na to, že 

neusedlé obyvatelstvo je obecně evidováno s mnohem menší přesností než usedlé. 

     Soupis poddaných podle víry byl sestaven pro potřeby rekatolizace. V podstatě měl 

zmapovat situaci, to znamená, jak rekatolizace pokračuje a kolik úsilí je třeba ještě vyvinout. 

Nutno říci, že na některých panstvích měli císařští úředníci a jezuitští misionáři ještě dost 

práce; na některých panstvích najdeme kromě služebníků a zaměstnanců vlastníka panství jen 

velmi málo katolíků. To je vzhledem ke stávající politické situaci dost zvláštní, ale jen do 

chvíle, než si uvědomíme, že teprve před několika lety skončila třicetiletá válka a všechna 
                                                 
1 Viz níže str. 13 – 14. 
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rekatolizační nařízení se ještě nestačila plně uvést do chodu. A údaje v Soupisu podle víry to 

na některých panstvích plně potvrzují. 

     Samotný soupis je, jak už jsem uvedla, velmi pozoruhodný dokument už jen díky své 

důkladnosti, s jakou se evidovalo všechno přítomné obyvatelstvo v jednotlivých 

domácnostech (to znamená, že pokud v době zpracovávání Soupisu byly hospodářovy děti ve 

službě na jiném statku, byly zapsány u hospodáře, u kterého sloužili, a nikoli v domácnosti 

svých rodičů)2. Takovéto podrobné informace se dají samozřejmě použít nejen při studiu 

náboženství, i když takovéto použití se samozřejmě nabízí jako první, protože je snad jediným 

uceleným svědectvím o náboženství českého obyvatelstva (Zpovědním seznamům, které 

zaznamenávaly povinnou každoroční zpověď o Velikonocích, nekatolické obyvatelstvo 

unikalo, protože se buď nezpovídalo, nebo ke zpovědi chodilo jen naoko, aby se alespoň 

navenek zdálo katolickým). Samozřejmě je otázkou, do jaké míry byly lidé při přiznávání se 

ke katolické víře upřímní, což, jak už jsem uvedla výše, není jednoduché určit. 

     Co se tedy týče náboženství, rozbor Soupisu poddaných podle víry představuje jeden 

z možných přístupů zkoumání rekatolizace, který může podat určitý obraz o jejím průběhu, 

můžeme si díky tomu například vytvořit určitou představu, jaké sociální skupiny, věkové 

kategorie a tak podobně byly vůči tlaku na přijetí katolické víry odolnější a které tomuto tlaku 

naopak podléhaly. Tato problematika se dá analyzovat z několika hledisek. Prvním krokem je 

samozřejmě rozdělit všechno obyvatelstvo podle vyznání na katolické a nekatolické, což je 

samo o sobě v podstatě nic neříkající. Je nutné přistoupit ke komplexnější analýze, která by 

postihla celou problematiku poněkud detailněji.  

     V první řadě je důležité postihnout věkovou strukturu katolických a nekatolických 

obyvatel jednotlivých panství, tedy položit si otázku, jestli a jak se katolictví a nekatolictví 

váže na věk, jak se příslušnost k určitému náboženství s věkem proměňuje. Zde bychom 

mohli předpokládat, že více nekatolíků nalezneme spíše ve starší generaci, zatímco mladší 

generace je už spíše katolická, což by odpovídalo dobovým tendencím a tlakům. To ovšem, 

jak uvidíme, nebylo vůbec pravidlem. 

     Dalším ukazatelem celkové situace je rozbor náboženského vyznání v závislosti na tom, 

zda lidé žili v manželství, nebo byli svobodní či ovdovělí. Dalo by se říci, že svobodní a 

ovdovělí pravděpodobně nebyli tak kontrolováni jako manželské páry (zvláště co se týče 

svobodných), což může znamenat, že mezi svobodnými a ovdovělými obyvateli najdeme 

mnohem více nekatolíků než mezi manželi. 

                                                 
2 Viz níže str. 13. 
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     Také je zajímavé vysledovat podíl nekatolíků a katolíků u jednotlivých členů domácnosti, 

tedy u hospodářů, podruhů, dětí a čeledě. Otázkou také je, jak rozvržení vyznání ovlivňovalo 

sociální postavení. Předpoklad, ze kterého jsem v tomto případě vycházela, byl, že 

přinejmenším neusedlí podruhové mohli vykazovat větší podíl nekatolíků než hospodáři, kteří 

si pravděpodobně, v případě, že byli nekatolíky, nemohli příliš velkou upřímnost ohledně víry 

dovolit už jen proto, že měli za svou rodinu a celé hospodářství zodpovědnost.  

     U dětí a čeledě je samozřejmě otázka, do jaké míry se jejich náboženské přesvědčení 

shodovalo s vyznáním hospodáře, což je další aspekt, který je nutné zohlednit, tedy do jaké 

míry je vyznání dětí a čeledě závislé na vyznání hospodáře. Toto je v podstatě podobný 

problém jako při rozboru náboženství mezi manželi, protože pokud předpokládáme absolutní 

hospodářovu autoritu v domě, musíme také předpokládat, že tato autorita měla vliv i na 

náboženství ostatních členů domácnosti, tedy na manželku, vlastní děti i čeleď. U podruhů se 

z tohoto hlediska autorita hospodáře zřejmě tolik neuplatňovala, protože, jak později uvidíme, 

zřejmě ani nežili pod jednou střechou. 

     Podstatná je samozřejmě také otázka, jak moc byla příslušnost k určité konfesi závislá na 

pohlaví, proto jsem ve všech tabulkách, kterými jsem jednotlivá hlediska analyzovala, 

zohlednila rozdělení podle pohlaví. Také je například zajímavé sledovat jestli konfesijní 

rozložení žen v čele domácností koresponduje s konfesijním rozvržením mužů v čele 

domácností; stejným způsobem pak můžeme genderově rozdělit i podruhy, čeleď nebo děti; 

náboženská víra se může z hlediska pohlaví lišit také v jednotlivých věkových skupinách. 

Také je zajímavý podíl ženských domácností ze všech domácností v rozdělení podle vyznání 

hlavy rodiny. 

     Údaje zjištěné v Soupisu poddaných podle víry je také užitečné porovnat s dalšími 

prameny. Pro tento účel jsem zvolila Berní rulu, která nám při porovnání usedlého 

obyvatelstva evidovaného v Soupise poddaných podle víry ukáže, kolik usedlých hospodářů 

na panství prokazatelně zůstalo (s těmi obyvateli, které v Berní rule nenajdeme, je trochu 

potíž s interpretací, protože nemůžeme určit, zda odešli, přestěhovali se na jiné panství, nebo 

zemřeli). 

     Celému zkoumání jsem také dala rámec celkové náboženské situace, a to nejen před 

vydání Soupisu podle víry, ale i po něm – zde jsem se soustředila na období vydání dalšího 

důležitého dokumentu, Tolerančního patentu, který předeslal další údobí náboženských dějin 

v Čechách. Jde o to zasadit celý úsek do správného dobového kontextu. Vývoj pozoruhodné 

konfesionální heterogenity byl na dobrých sto padesát let přerušen, a když se na ni tajní 

nekatolíci po vydání Tolerančního patentu pokusili navázat, byli mnohdy neúspěšní v tom 
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smyslu, že jednak se vyznání jejich předků často neshodovalo s vyznáními povolenými, a 

jednak už mnohdy ani neexistovalo. 
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I.  Od Bílé hory k Soupisu poddaných podle víry 
 

     Bílá hora, jak je všeobecně známo, ukončila jedno z unikátních období v českých dějinách, 

kdy vedle sebe, relativně poklidně, koexistovalo několik konfesí. Nyní se mělo katolictví stát 

jediným právoplatným vyznáním; navíc pronásledování nekatolíků v sobě neslo i politický 

rozměr vzhledem k tomu, že povstání proti Habsburkům vedly nekatolické stavy a německá 

protestantská knížata nebyla Habsburské dynastii rovněž nijak zvlášť nakloněna. 

     Ovšem za dané situace, kdy byla válka stále v plném proudu se, i přes množství dekretů a 

opatření, dosáhnout kýženého stavu příliš nedařilo. Panství, jež dříve patřila nekatolické 

šlechtě, se sice obsazovala novými katolickými šlechtici, protestantské kněžstvo se vyhánělo a 

nekatolické knihy zabavovaly, avšak vzhledem k tomu, že nebyl dostatek odpovídajícího 

katolického kněžstva, které by vzniklá prázdná místa zaplnilo, „leda nevzdělaného a mravně 

pokleslého“, jak upozorňuje Rezek, a zabavené a zničené knihy nebyly nahrazovány 

kvalitními knihami katolickými3, byla všechna tato opatření spíše kontraproduktivní4. Už jen 

nedostatek kněží, nebo nedostatek patřičně mravných kněží, měl za následek, že rekatolizace 

probíhala velmi laxně a pomalu. Nekatolíci navíc ke katolickému knězi, pokud se ho vůbec 

podařilo sehnat a dosadit, cítilo značnou nedůvěru, což se mimo jiné projevovalo i tím, že 

jejich děti zůstávaly bez křtu a páry spolu žily jen tak, bez kněžského posvěcení5. Také 

náboženské vědomí, ať už nekatolíků či katolíků, se ztrácelo. A ani samotné katolické 

vrchnosti rekatolizaci příliš nepomáhaly. Ve válečné situaci totiž nebylo snadné vyhnat 

nekatolické úředníky, když je nebylo kým nahradit, navíc na panstvích blízko hranic 

existovalo reálné nebezpečí útěku poddaných za hranice. Císařské mandáty se tudíž na těchto 

panstvích příliš horlivě nenaplňovaly tím spíše, že šlechticovo nekatolické služebnictvo samo 

rekatolizační opatření příliš nadšeně nevítalo. 

     Mezinárodní situace, jak už bylo řečeno, císařským záměrům také příliš nenapomáhala. 

Vpády saských a švédských vojsk, se kterými zpátky do země přicházeli i čeští nekatoličtí 

                                                 
3 Nahrazování nekatolických knih katolickými dokládá Ducreux ve svém článku až pro 18. století, ale i tehdy si 
například Václav Pflugbeil, misionář působící v okolí Lokte, stěžoval na nedostatek katolických knih, kterými by 
nahrazoval knihy nekatolické, které zabavil, a na tímto způsobenou nedůvěru farníků. A Matěj Václav Šteyer si 
při sestavování svého kancionálu vypomohl i písněmi nekatolického původu. Marie-Elizabeth Ducraux, Kniha 
a kacířství, způsob četby a knižní politika v Čechách 18. století, in Česká literatura doby baroka ročník 27/1994, 
str. 71; viz níž  str. 66 – 67. 
4 Antonín Rezek, Dějiny prostonárodního hnutí náboženského v Čechách od vydání tolerančního patentu až na 
naše časy (Praha 1887), str. 21 – 22. 
5 Antonín Rezek, Dějiny prostonárodního hnutí náboženského v Čechách od vydání tolerančního patentu až na 
naše časy (Praha 1887), str. 26 – 27. 
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kněží, vyvolaly v nekatolických poddaných naději na navrácení stavu před porážkou na Bílé 

hoře, čímž práci katolických kněží a misionářů ještě více ztěžovaly. 

 

     Uzavřením Westfálského míru se celá situace poněkud změnila. Jelikož už nehrozily 

vpády cizích nekatolických vojsk, která by v lidech podněcovala naděje a zaměstnávala 

pozornost císařských vojsk, mohly se všechny síly napnout k jedinému cíli, odstranit 

z Českých zemí nekatolický živel. Jenže od roku 1648 do sepsání Soupisu poddaných měl 

sice císař dost času vydat množství patentů proti nekatolickým kněžím a úředníkům6 a nařídit 

seznam všech úředníků, vrchností i poddaných nekatolického vyznání, ovšem situace 

v některých krajích byla z náboženského hlediska tak neuspořádaná, že její řešení vyžadovalo 

mnohem delšího období, nehledě na válečné ztráty na životech a majetku. 

     Nekatoličtí poddaní sice byli přinuceni obrátit se na katolickou víru, avšak tyto nucené 

konverze byly často neupřímné. Problémem zůstával také nedostatek far a kněží. A věřící, 

jimž chybělo řádné duchovní vedení, podléhali víře v osud, proroctvím, víře v čáry a kouzla7. 

Rovněž někteří nekatoličtí emigranti (zejména kněží) vyvíjeli horečnou činnost, zásobovali 

své utiskované souvěrce knihami, vyváděli za hranice své příbuzné. Někdy od druhé poloviny 

17. století tajní nekatolíci začali pořádat setkání nebo také docházeli do Slezska do několika 

povolených nekatolických kostelů. 

     Později, v době vydání Tolerančního patentu množství věřících hlásících se k tolerovaným 

nekatolickým vyznáním dokazuje, že na některých územích nebyla rekatolizace účinná zcela. 

Ačkoli vzhledem k absenci, či přinejmenším sporadické přítomnosti nekatolických kněží, a 

vzhledem ke skoro století a půl náboženského útlaku, nedala se někdy zdeformovaná víra 

přiřadit k žádné z těchto konfesí8. 

 

     Z výše řečeného si lze velmi dobře představit, jak zřejmě lidé na rekatolické pokusy 

reagovali, zvláště co se týče severních a východních Čech. Misionářská činnost tak 

v některých oblastech představovala vysoce rizikové povolání. Šlechtici a měšťané, tedy lidé 

nepřipoutaní k půdě, měli v tomto ohledu určitou výhodu, protože pokud odmítli obrátit se na 

katolickou víru, měli možnost odejít ze země, čehož se venkovskému poddanskému 
                                                 
6 Například patent proti nekatolíkům z 25. září 1649, patent o ubytovávání vojsk převážně u nekatolických 
domech z 28. září 1649, což se dalšími patenty znovu opakovalo a nařizovalo. V roce 1650 pak vznikaly patenty 
zkoumající celé situace a ošetřující rekatolickou nápravu. 
7 S prožíváním náboženské víry u prostých lidí je to vůbec složité, protože jejich uctívání mělo vždy poněkud 
zemitější ráz. Kromě toho, náboženství prostých lidí zřejmě ani předtím nikdy nedosáhlo takové kvality, jakou 
by si byli duchovní představovali. Uctívání svatých a jejich ostatků například patřilo spíše mezi ty magičtější 
formy; R. N. Swanson, Religion and devotion in Europe, c. 1215 – c. 1515 (Cambridge 1995). 
8 Viz kapitola  VI. Náboženská situace k roku 1781, str. 52 – 53. 
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obyvatelstvu nedostávalo. Některým se sice podařilo za hranice uprchnout, ovšem byly to 

podniky více než dobrodružné a v případě, že byli prchající chyceni, také přísně trestané. 

Těmto lidem nakonec tedy nezbylo nic jiného, než se katolické víře podřídit, což se ale 

mnohdy dělo pouze na oko, či (jak se můžeme dočíst v Soupisu poddaných podle víry) 

v počátcích vůbec ne9. 

     Po vyhnání nekatolických kněží zůstali nekatoličtí věřící bez duchovního vedení. To jim 

sice občas nahrazovali predikanti z ciziny, ale ti se sami museli přizpůsobit konfesi uznávané 

v zemích, do kterých emigrovali. Tajným nekatolíkům tak zůstávalo pouze dějinné povědomí 

nekatolictví jejich předků a také evangelické knihy, které po nich zdědili (čtení knih 

v českých zemích vůbec představovalo velmi důležitou stránku náboženských praktik10), 

predikanti se navíc starali o přísun knih nových, lutersko-pietistických i reformovaných. 

     Díky tomu všemu a díky rozptýlenosti jednotlivých skupin evangelíků tak na českém 

území vznikala směsice nesourodých, nábožensky neujasněných proudů. Společné měly 

pouze požadavek na přijímání podobojí (často s důrazem na lámaný chléb), společné čtení 

knih a povědomí o svých evangelických předcích. Kromě toho ke katolictví, které jim bylo 

vnucováno jako jediné správné, cítili odpor a jeho prosazování považovali za určitou formu 

útlaku. Snažili se proto, aby jejich náboženské praktiky měly úplně jiný ráz: upřednostňovali 

prosté bohoslužby, kostely bez výzdob, lámání chleba při eucharistii, což se předtím (kromě 

ranné Jednoty Bratrské a období vlády Fridricha Falckého) na české území nevyskytovalo. 

Tuto proměnu, která pak byla příčinou toho, že se po vydání Tolerančního patentu tolik lidí 

přihlásilo k helvetskému vyznání11, vysvětluje Nešpor krátkým působením uherských 

kalvínských kazatelů někdy po polovině 17. století12. 

 

     Pokud tedy bereme rok 1651 – rok sepsání Soupisu poddaných podle víry – jako výchozí 

bod, zbývají od konce třicetileté války pouhé tři, čtyři roky, což byla příliš krátká doba na to, 

aby se situace, destabilizována válkou a rekatolickými snahami už před Westfálským mírem, 

ustálila. 

     Některá panství, kromě toho, že jsou například většinově nekatolická, nemají ani stálého 

faráře, pokud mají vůbec funkční faru či kostel. Příkladem, který podle mého názoru velmi 

dobře ilustruje dobovou situaci, jsou dvě malá panství v Boleslavském kraji. Prvním jsou 

                                                 
9 Na druhou stranu však musíme připustit, že během 60. – 80. let se většina obyvatel nejen stala katolíky, ale 
také začala pozitivně vnímat projevy tzv. katolické barokní zbožnosti. 
10 Viz níže str. 67 – 68. 
11 Viz níže str. 67 – 68. 
12 Zdeněk R. Nešpor, Víra bez církve? (Ústí nad Labem 2004), str. 16 – 18. 
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Sovinky, jež vlastnil kardinál Arnošt Vojtěch, hrabě z Harrachu. Přesto, že jejich pánem byl 

vysoký církevní představitel, žilo zde v době vydání Soupisu 26,81 % nekatolíků (někteří 

dokonce bez naděje na obrácení). Podobně na tom bylo i panství Skalsko a Kovaneč. Toto 

panství bylo v majetku řádu servitů u sv. Michala na Starém Městě Pražském, a přesto i zde 

můžeme nalézt 37,5 % nekatolických obyvatel. 

     Záleží samozřejmě na tom, kdy servité a kardinál z Harrachu tato panství získali, nehledě 

na to, že kardinál upřednostňoval spíše mírnější formy rekatolizace13. Přesto však představují 

určitý extrém, ke kterému mohlo v tomto období přes všechno snažení oficiálních míst dojít. 

O několik desetiletí později by něco takového samozřejmě možné už nebylo, ale v této době 

vzhledem k celkové poválečné devastaci stále ještě nebyly podmínky pro razantnější zásah 

proti nekatolíkům. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Ottův slovník naučný X. (Praha 1998), str. 907. 
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II.  Soupis poddaných podle víry 
 

     Samotný soupis poddaných vznikal během roku 1651. Představoval jedno 

z rekatolizačních opatření, které mělo zmapovat náboženské rozvrstvení českého 

obyvatelstva. Předcházel mu patent českých místodržících, který vrchnostem jednotlivých 

panství nařizoval sestavit seznam všech poddaných s určením, jakého jsou vyznání. Tento 

seznam měli do šesti neděl odevzdat české kanceláři. K patentu byl přiložen formulář, jímž se 

zajišťovala jednotná forma sestavování soupisu na celém území Čech a Moravy. 

     Soupisy byly sestavovány pod dohledem vrchnostenské kanceláře; podle Eduarda Maura 

se to dělo tak, že si tato kancelář svolávala rychtáře a „jiné hodnověrné osoby“14, aby jim 

potřebné informace sdělili. V královských městech to pak měla na starosti městská kancelář, u 

poddanský měst většinou vrchnost. 

     Většina panství stihla soupisy svých obyvatel odevzdat v průběhu jara 1651. Ale 3. června 

1651 byl vydán patent, který nařizoval, aby se odevzdával pouze souhrnný výkaz 

nekatolických obyvatel. V některých panstvích proto podrobné soupisy buď vůbec nevznikly 

nebo nebyly odeslány, v tomto případě zůstaly uloženy ve vrchnostenské registratuře. 

     Do soupisu byly zapisovány pouze přítomné osoby, což znamená, že děti, které odešly do 

služby třeba jen do jiné vesnice, se neevidovaly u své rodiny, ale u hospodáře, kde sloužily. 

Neevidovali se pouze poddaní, ale i vrchnost a její zámečtí úředníci s rodinami, také měšťané 

jak královských, tak poddanských měst a svobodníci. V Soupisu se neobjevuje pouze 

duchovenstvo a vojsko. 

     O každém obyvateli podává Soupis podle víry podrobné informace o věku, o postavení 

v rodině (u hlavy rodiny se někdy uvádí způsob obživy či funkce, kterou zastával v obci), 

informace o tom, zda je katolík, či nekatolík (a pokud nekatolík, zda s nadějí, nebo bez naděje 

na obrácení na katolickou víru). Jméno hlavy rodiny je předsazeno, za ním většinou následuje 

manželka, děti, popřípadě jiní příbuzní (sourozenci, či rodiče obou hospodářů), pak čeleď a 

podruzi, pokud ovšem nejsou souhrnně zaznamenáni na závěr seznamu obyvatel toho 

konkrétního panství; záleží na způsobu zpracování. Struktura Soupisu tak mapuje rodinnou a 

domácí strukturu na jednotlivých usedlostech. 

     Na konci seznamu obyvatel se pak vždy připojovalo dobrozdání, které podávalo informace 

ohledně stavu kostelů, přítomnosti či nepřítomnosti kněze, postupu rekatolizace. Také se 

                                                 
14 Eduard Maur , Problémy demografické struktury Čech v polovině 17. století in Československý časopis 
historický XIX., 1971, str. 840. 
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někdy přidávaly poznámky o tom, do jaké míry bylo konkrétní panství zpustošeno válkou a 

kolik zůstalo po válce pustých statků (tzv. „poustek“). 

 

     Celkově se Soupis poddaných stal velmi důležitým a užitečným pramenem, který pomáhá 

například při zkoumání náboženské situace, populačních otázek, sociální struktury 

obyvatelstva, onomatickou problematiku, a tak podobně. Je možné ho kombinovat s jinými 

prameny, jako jsou například matriky, či Berní rula nebo zpovědní seznamy. 

     Ovšem jako každý pramen, má Soupis poddaných také své nedostatky. Co se týče úplnosti, 

Soupis především neeviduje vojenské příslušníky a duchovní, jak už bylo řečeno. I záznamy 

měšťanů a usedlých poddaných se mohou panství od panství lišit. Nejméně spolehlivé jsou 

v oblastech, které byly za války postiženy silnou depopulací15. Celkově však můžeme říci, že 

usedlé obyvatelstvo bylo evidováno poměrně spolehlivě. Větší problém nastává u 

spolehlivosti počtu neusedlého obyvatelstva, protože nevlastní žádnou nemovitost a jsou 

poměrně mobilní. Výsledné množství neusedlých se tak nedá ověřit u žádného jiného 

pramene (například v berní rule; daly se pouze porovnat celkové údaje se zpovědními 

seznamy z pozdější doby a s matrikami). Takže určité procento obyvatel, především těch 

s nižším sociálním statusem, se do Soupisu pravděpodobně nedostalo. 

     Dalším důležitým faktorem je evidence dětí v předzpovědním věku (většinou do deseti, 

dvanácti let věku). Primárním záměrem Soupisu poddaných podle víry, jak už je jasné z jeho 

názvu, bylo zjistit, k jaké konfesi se obyvatelé jednotlivých panství hlásí, či spíše jejich poměr 

ke katolictví, takže evidence osob, které se vzhledem ke svému nízkému věku ještě k žádné 

konfesi nepřihlásily, nebylo tak důležité. Záleželo tedy na pečlivosti toho, kdo seznam 

obyvatelů jednotlivých panství sestavoval, zda do něj zařadí i děti předzpovědního věku16. 

     Pak je také otázkou, do jaké míry jsou uvedené věkové údaje spolehlivé celkově. Dá se 

pozorovat jistá tendence k zaokrouhlování, k desítkám, pětkám, i k násobkům šesti (dvanáctý 

a osmnáctý rok patřil k tzv. přechodovým obdobím). Věk mohl být také přiřazován 

stereotypně, například vdovám padesát let nebo manželům desetiletý věkový rozdíl. I zde 

však existují místní rozdíly. Ve městech lze obecně pozorovat méně zaokrouhlování než na 

vesnici. Otázkou zůstává také to, jak moc lidé měli o svém skutečném věku povědomí. 

 
 
 

                                                 
15 Potíž je ale často v tom, že rozsah depopulace zjišťujeme právě ze Soupisu poddaných podle víry. 
16 Pro přihlášení se ke katolictví je velmi podstatná zpověď a přijetí večeře Páně od katolického kněze. 



 15 

III.  Situace v rodině 
 

     Základním útvarem tehdejší společnosti, tak jak ji dějepisná literatura prezentuje, nebyla 

rodina, jak ji známe dnes (skládající se z rodičů a dětí), ale celý dům, který zahrnoval jak 

rodinu v dnešním slova smyslu, tak i čeleď, popřípadě podruhy. Všichni, kteří žili v jedné 

domácnosti, žili pod pravomocí hospodáře, který nesl za chod domácnosti plnou odpovědnost. 

Na každé selské usedlosti měl každý své pracovní povinnosti a všichni byli na sobě navzájem 

závislí a zapojovali se do výrobního procesu, který ještě nebyl oddělen od samotné 

domácnosti. Neexistovala zde sféra soukromí a jedinec se neposuzoval jako individuum, ale 

jako člen domácnosti, protože „teprve dům člověka činil členem společnosti“17. 

     V domě vládlo patriarchální uspořádání. Svrchovanosti hospodáře podléhala manželka, 

děti i čeleď (do určité míry i podruzi); měl naprostou pravomoc i nad vším movitým a 

nemovitým majetkem. Jako hlava celé domácnosti oficiálně zastupoval všechny obyvatele 

domu na veřejnosti, a i když žena mohla na rozhodování participovat, tíhu odpovědnosti za 

všechny případné škody nesl vždy hospodář. Měl také povinnost dohlížet na mravnost všech 

příslušníků domácnosti. Také měl odpovědnost za výchovu dětí a za dostatečnou výživu 

všech obyvatel. Hospodář tak sice měl při chodu domácnosti nejvyšší slovo, ale na druhou 

stranu, nebyl autokratickým vládcem nad životy svých bližních, protože s funkcí hlavy rodiny 

se pojilo množství povinnosti, jejichž plnění bylo pod dohledem jak sousedů, tak vrchnosti. 

Autorita hospodáře v této době také ještě rozhodně neznamenala uzavření manželky do 

domácí sféry, zatímco muž se zabýval činností výrobní. V podstatě každá činnost na statku 

byla produktivní a účastnil se jí každý člen domácnosti podle svých schopností a věku. Sice 

hospodář a hospodyně měli každý svou sféru činností, ale přísné rozlišení na „ženské“ a 

„mužské“ práce prakticky neexistovalo. 

     Hospodyně jako paní domu byla podle všeho také podrobena autoritě svého muže; 

veřejného života18 se oficiálně neúčastnila, dům a také ji navenek reprezentoval pouze 

hospodář. Ovšem zde se nabízí otázka, jak moc byla žena svému muži podřízena a také jak 

moc na něm byla závislá. Především v selských usedlostech, jak už bylo zmíněno, 

neexistovala striktní dělba práce v tom smyslu, že by hospodyně pracovala v domácnosti, 

zatímco muž odcházel za prací jinam. Oba pracovali na statku společně; hospodář při své 

                                                 
17 Richard van Dülmen, Kultura a každodenní život v raném novověku (16. – 18.), díl 1. Dům a jeho lidé (Praha 
1999), str. 15 – 16. 
18 Otázkou je samozřejmě to, co se pod pojmem veřejný život chápe. Nehledě na to, že toto vymezení se plně 
hodí zřejmě jen pro měšťanské prostředí 2. poloviny 18. století. 
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činnosti většinou pomoc hospodyně potřeboval, například při sklizni nebo provozu řemesla či 

v obchodě při prodeji zboží. Úloha paní domu byla do značné míry vymezena (a také 

omezena) rozením dětí. Hospodyně vedla domácnost, vařila, prala, pečovala o děti, dohlížela 

nad děvečkami, a také se starala o domácí zvířata mimo koní (také prodávala například mléko 

nebo vajíčka na trhu a za utržené peníze šatila sebe, dcery a děvečky, zatímco hospodář šatil 

všechny hochy a obstarával všem v domě boty19). Těmito činnostmi se podílela na celkové 

výrobní produkci statku, zajišťovaly jí určitou nepostradatelnost. To jí umožňovalo 

rozhodovat samostatně a poměrně nezávisle. Hospodářova „vláda“ tak byla v tomto smyslu 

do určité míry „oslabena“. 

     Dalšími podstatnými obyvateli domu jsou samozřejmě děti. Ty byly také, v závislosti na 

věku a schopnostech, zapojeny do výrobní činnosti v domě. V tomto období však šlo i o status 

sociální než jen rodinný. Dokud žili v domě, byly bez ohledu na věk plně podřízeny autoritě 

hospodáře a hospodyně, i v případě, když už si založily rodinu vlastní. (pozn.: Něco 

podobného můžeme pozorovat i u označení „sirotek“. Malé děti byly dávány na vychování do 

rodin, kde plnily funkci čeledě. Ale v Soupisu podle víry můžeme najít i příklady i 

padesátiletých, šedesátiletých osamoceně žijících osob, kteří jsou rovněž označování jako 

sirotci. V tomto případě prokazatelně jde o sociální status člověka, kterému vrchnost ještě 

nevyplatila tzv. sirotčí peníze.) 

     Ke statku patřila také čeleď. Čelední služba představovala běžnou složku života tehdejší 

společnosti. V podstatě se to považovalo za součást výchovy a přípravy na život dospělých; za 

práci na statku dostávali peníze, které si čeládka šetřila a ukládala. Míra zámožnosti byla pro 

posílání dětí do služby podstatná pouze v tom smyslu, kdy byly děti do čelední služby 

posílány. Děti z chudších rodin tak odcházeli do jiných domácností dříve než děti z rodin 

zámožnějších, protože chudá rodina je mohla vzhledem k přibývajícímu počtu dětí jen stěží 

uživit. Kromě úspor, které si mohla čeleď během služby našetřit, byli čeledíni a děvečky 

postaveni na roveň dětí hospodáře. Byli povinni hospodáře a hospodyni ctít jako své rodiče; a 

hospodář naopak nad nimi uplatňoval svou autoritu a dohlížel na jejich výchovu a mravný 

život (Renate Dürr uvádí několik prací luterských kazatelů 16. – 18. století, kteří jak 

v náboženských, tak i v ryze světských věcech zdůrazňovali hospodářovu autoritu, která 

dávala hospodáři právo čeleď případně i trestat, pokud se chovala příliš neslušně a 

neukázněně, což někteří kazatelé považovali za přinejmenším velmi časté20). Počet samotné 

                                                 
19 Jan Horský, Markéta Seligová, Rodina našich předků (Praha 1997), str. 95. 
20 Renate Dürr, Mägde in der Stadt, Das Beispiel Schwäbisch Hall in der Frühen Neuzeit (Frankfurt/New 
York), str. 54 – 107. 
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čeledě v domě závisel jak na možnostech statku, tak i na množství vlastních hospodářových 

dětí, respektive na potřebě dalších pracovních sil. Pokud měli manželé malé děti, brali si na 

statek čeledě více. Naopak, když děti dorůstaly a zastaly v hospodářství více práce, bylo 

potřeba čeledě méně. Hospodářovi vlastní děti zhruba kolem patnácti let (u chudších 

domácností i mladší) samy odcházely do služby. Potřeba čeledě samozřejmě kolísala také 

v závislosti na sezónních pracích. Čeleď zůstávala ve službě zhruba do dvacátého pátého 

roku, tedy do doby než uzavřela sňatek nebo (převážně tedy čeledíni) nepřevzala statek po 

rodičích. Zřídka nalezneme (ačkoli v Soupisu poddaných jsem na několik takových případů 

narazila) čeleď starší, či už s vlastní rodinou – pokud si čeledíni nebo děvečky chtěli založit 

rodinu, zpravidla odešli buď na statek svých rodičů, nebo se zakoupili někde jinde, nebo 

odešli do podruží. 

     Zvláštní skupinu pak představují podruzi, tedy lidé, kteří nemají svou vlastní usedlost, ale 

žijí na statku u cizích jako nájemníci. Na pracovním procesu na usedlosti se sice částečně 

podíleli, ale je otázkou, do jaké míry byli tito lidé podřízení pravomoci hospodáře, či naopak 

do jaké míry tvořili samostatnou a soběstačnou pod-domácnost. Domácnost se v této době 

v podstatě sestávala z lidí – ať už příbuzných či nikoli –, kteří se stravovali společně u 

jednoho stolu. Podruzi se někdy stravovali zvlášť, čímž tvořili vlastní poddomácnost na 

hospodáři usedlosti zřejmě nezávislou. Jejich analýza v Soupisu podle víry je někdy obtížná, 

protože závisí na tom, kde jsou v seznamech jednotlivých panství umístěni. Na některých 

panstvích jsou podruzi zaznamenáváni vždy na konci každé vesnice či města pod zvláštní 

kolonkou „Podruzi“, zatímco na jiných jsou zařazeni přímo u toho konkrétního hospodáře, u 

kterého bydleli. Jen u nich se dá provádět rozbor toho, jak moc byli na hospodáři konfesijně 

závislí.  

     Hospodář měl jako svrchovaný pán domu také nad všemi těmito příslušníky domácnosti 

svrchovanou odpovědnost. Všichni sice museli mít na ekonomickém chodu celého 

hospodářství svůj podíl a byli na sobě existenčně závislí, ale hospodář měl vždy rozhodující 

slovo. Jeho autorita však byla, jak už víme, podmíněna jeho povinnostmi ke členům 

domácnosti. Sousedé a dokonce i vrchnost od něho vyžadovali, aby svou rodinu a čeleď nejen 

veřejně zastupoval, ale také, aby jim zajistil základní potřeby a aby celé hospodářství poklidně 

fungovalo, čehož by rozhodně nedosáhl, kdyby se choval jako neurvalý despota. Ale nutnost 

zajistit hladký chod celé domácnosti a naléhavost, s jakou toto jeho okolí vyžadovalo, mu 

rovněž dávalo jisté výsadní postavení. Musel si za každou cenu udržet svou autoritu; 

považovalo se tedy za oprávněné v nejnutnějším případě z jeho strany použít násilí, což jeho 
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ženě dovoleno nebylo. Takový muž, který by dopustil, aby ho žena bila, byl sousedy nahlížen 

jako ohrožení řádu, a byl také exemplárně potrestán21  

     Přesto si však hospodář ze stejného důvodu nemohl dovolit úplnou svévoli a musel 

respektovat individualitu obyvatel usedlosti. To se ukáže při rozboru panství s nápadnou 

náboženskou diferenciací: konfesijně odlišná mohou být nejen samotná manželství, ale i děti a 

čeleď mohli mít jiné náboženství než pán domu, o podruzích ani nemluvě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Obyvatelé vesnice mu například mohli zničit střechu nebo „uhasit ohniště“. Richard van Dülmen cituje z J. R. 
Dieterich, Eselritt und Dachabdecken příklad, kdy když byl muž potupen za to, že dovolil, aby ho žena bila, tím, 
že se lidé seskupili do zesměšňujícího průvodu (který mimo jiné nesl i figuríny znázorňující muže bitého 
manželkou). Pak v jakoby soudním procesu byl muž obžalován a odsouzen. Ale před tím, než byl rozsudek 
vykonán, vyžádali si sousedé vyžádali výkupné (osm věder vína). Pokud tento požadavek muž nesplnil, pak 
vtrhli do jeho hospodářství a zničili mu dům. Richard van Dülmen, Kultura a každodenní život v raném 
novověku (16. – 18. stol.)/I. (Praha 1999) 
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IV.  Rozbor náboženské situace na vybraných 
panstvích Boleslavska a Čáslavska na základě 
Soupisu poddaných podle víry 

 
     Z každého kraje jsem vybrala tři panství, která vykazovala nápadnou náboženskou 

heterogenitu. Pro Boleslavský kraj jsou to Staré Hrady, Turnov a Liberec, pro Čáslavský pak 

Kácov, Tupadly a Třebešice, Vrbice, Modletín. 

     Panství Staré Hrady podle údajů v Soupisu poddaných podle víry patřilo přímo Ferdinandu 

III., což je samo o sobě důvod si myslet, že celé panství bude katolické, ale podle Soupisu 

tomu tak nebylo. Celkově zde nacházíme 56,49 % katolíků a 43,51 % nekatolíků. 

     Na panství Turnov je situace pro nekatolíky ještě příznivější, celkově je jich zde 68,08 %. 

Jeho majitelem byl v té době Maxmilián hrabě z Valdštejna, jehož otec měl katolickou 

výchovu, ale byl vesměs snášenlivý22. Panství prodělalo několik vpádů saských, švédských i 

císařských vojsk. Nachází se zde fara a dva kostely, ovšem, zda se zde konají bohoslužby, to 

se v dobrozdání k soupisu nepíše. 

     Panství Liberec v době vypracování Soupisu poddaných podle víry patřilo dědicům 

Matyáše, hraběte z Gallasu, jenž zemřel v roce 1647 a jenž dostal roku 1634 Liberec a 

Frýdlant za věrné služby v císařském vojsku. To však obyvatelům nebránilo v tom, aby se 

97,25 % přihlásilo k nekatolictví (z toho 84,14 % nekatolíků bez naděje a 13,11 % nekatolíků 

s nadějí)23. Ve městě Liberci je jak fara, tak kostel, kde působí i farář; v dalších vesnicích, kde 

se podle zpracovatele tohoto soupisu nachází kostel, faráře neměli od roku 1624 vzhledem 

k válečným tažením a nedostatků příjmů, kterými by ho vesnice financovaly. 

     Na panství Kácov se nachází 38,47 % nekatolíků, 61,35 % katolíků a 0,18 % osob bez 

udání vyznání. Kácovské panství během let dost střídalo majitele, v době vydání Soupisu 

podle víry je jako majitel uveden Vilém Popel z Lobkovic, jehož předek Vilém z Lobkovic (� 

1609) byl katolík a sloužil Rudolfu II., zatímco vnuk tohoto Viléma se naopak v roce 1617 

účastnil stavovského povstání24. Vilém Popel z Lobkovic je tedy, co se týče jeho předků 

velmi rozporuplnou postavou, a proto rozložení náboženství na jeho panství příliš 

nepřekvapuje. Mše se slouží pouze v městečku Kácově; ve vsích Polipsy, Petrovice a Psářích 

sice kostely jsou, ale mše se v nich nekonají. 

                                                 
22 Ottův slovník naučný XXVI. (Praha 2002), str. 335 – 350. 
23 Ovšem za působení jednoho z předchozích majitelů, Krištofa z Rederu a jeho předků, se zde rozšířilo luterství; 
a on sám se účastnil stavovského povstání. 
24 Ottův slovník naučný XVI. (Praha 1999), str. 221 – 229. 
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     Panství Tupadly v době vydání Soupisu podle víry náležely hraběnce Ernestině de Suis. Po 

Bílé hoře se jako zabraný majetek dostal do rukou rodiny Trčků, kterým byly Tupadly 

zabaveny roku 1635 a darovány rodině de Suis25. Nachází se zde 48,97 % katolíků, 50,47 % 

nekatolíků a 0,56 % osob bez uvedení vyznání. Ve vsi Potěhy stál kostel, při kterém byla i 

fara, mše se však zde již dlouho nesloužily, ale hejtman Herman Konrád Bredimus, který 

soupis pro toto panství vypracovával, uvádí, že sem dochází farář žlebský. 

     Třebešice, Vrbice, Modletín patřily podle Soupisu poddaných Václavu Rudolfovi staršímu 

Věžníkovi z Věžník, jehož bratr Odolan Třebešice zdědil v roce 1631, roku 1634 odešel se 

Saským vojskem a jeho majetek byl zabaven, roku 1635 pak přestoupil ke katolictví a 

Třebešice mu byly vráceny. Roku 1651 je pak prodal26, zřejmě svému bratrovi. Modletín 

Václav Rudolf koupil v roce 1644 a Vrbici v roce 1651. Katolíků zde bylo 27,2 %, nekatolíků 

72,68 % a  

0,12 % osob bez uvedeného vyznání. V Třebešicích slouží bohoslužbu jednou do roka 

čáslavský děkan. Ve Vrbicích je sice kostel, ale už dlouho v něm žádný kněz nepůsobil. 

     Údaje, které jsem z těchto panství získala, se dají analyzovat dvěma způsoby. Jeden z nich 

sleduje to, jakým způsobem je v jednotlivých kategoriích rozloženo většinové náboženství – 

katolického či nekatolického. Druhý odhlíží od celkového rozložení náboženství v tom 

smyslu, že se soustředí na to, jak jsou lidé určité kategorie (věkové nebo sociální) resistentní 

vůči rekatolizačním snahám, či naopak, do jaké míry těmto snahám podléhali. 

     Pro účely této práce je podstatnější přístup druhý, ačkoli jsem považovala za vhodné pro 

celkovou představu zohlednit i ten první. 

 
 
 

A. Náboženství v závislosti na věku 
 

     Jak už je jasné v názvu, v této kapitole nám půjde především o otázku, jak se rozdílnost 

v náboženství váže na určitý věk, respektive jak se jednotlivé věkové kategorie lišily, co se 

týče většinové náboženské příslušnosti i co se týče resistence vůči rekatolizaci. 

     Věkové kategorie začínají většinou kategorií 10 – 14, což přibližně odpovídá věku první 

zpovědi, od kterého se v některých panstvích děti do Soupisu evidovaly. Výjimku tvoří pouze 

panství Třebešice, Vrbice, Modletín, kde jsou děti zapisováni už od věku několika měsíců, a 

panství Liberec, kde jsou evidovány i dvě malé dívky v kategorii 5 – 9 let. 
                                                 
25 Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl 12. (Praha 1997), str. 86 – 90. 
26 Ottův slovník naučný XXVI. (Praha 2002), str. 637 – 638. 
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Tabulka A/1 – Boleslavsko, panství Staré Hrady 

Nekatolíci Katolíci Věková kategorie 
Absolutně V procentech Absolutně V procentech 

Muži 16 76,19   5 23,81 
Ženy 10 76,92   3 23,08 10 – 14 
Celkem 26 76,47   8 23,53 

Muži 13 65,00   7 35,00 
Ženy 15 42,86 20 57,14 15 – 19 
Celkem 28 50,91 27 49,09 

Muži 15 46,88 17 53,12 
Ženy 17 37,78 28 62,22 20 – 24 
Celkem 32 41,56 45 58,44 

Muži 12 40,00 18 60,00 
Ženy 30 54,55 25 45,45 25 – 29 
Celkem 42 49,41 43 50,59 

Muži 12 28,57 30 71,43 
Ženy 29 55,77 23 44,23 30 – 34 
Celkem 41 43,62 53 56,38 

Muži 10 23,26 33 76,74 
Ženy 21 55,26 17 44,74 35 – 39 
Celkem 31 38,27 50 61,73 

Muži 12 31,58 26 68,42 
Ženy 16 45,71 19 54,29 40 – 44 
Celkem 28 38,36 45 61,64 

Muži   3 15,79 16 84,21 
Ženy   6 37,50 10 62,50 45 – 49 
Celkem   9 25,71 26 74,29 

Muži   7 21,21 26 78,79 
Ženy 14 56,00 11 44,00 50 – 54 
Celkem 21 26,21 37 63,79 

Muži   1 33,33   2 66,67 
Ženy   4 50,00   4 50,00 55 – 59 
Celkem   5 45,46   6 54,54 

Muži   2 16,67 10 83,33 
Ženy   7 77,78   2 22,22 60 – 64 
Celkem   9 42,86 12 57,14 

Muži   1 14,29   6 85,71 
Ženy   5 62,50   3 37,50 65 + 
Celkem   6 40,00   9 60,00 
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     Na panství Staré Hrady na Boleslavsku je celkově nejvíc nekatolíků ve věkové kategorii 

10 – 14; a to jak u chlapců (76,19 %), tak i u dívek (76,92 %), celkové procento pak činí 76, 

47 %. V kategoriích 15 – 19 a 20 – 24 se poměr mezi katolíky a nekatolíky vyrovnává, 

přičemž ženy se spíše kloní k víře katolické (pro kategorii 20 – 24 dokonce 62,22 %). Ale od 

kategorie 25 – 29 se to začíná obracet: u mužů teď nacházíme více katolíků a u žen více 

nekatoliček 

     V kategoriích 25 – 29 a 30 – 34 je celkové procento katolíků a nekatolíků stále vyrovnané. 

Od věkové kategorie 35 – 39 už převažují katolíci i v celkovém součtu, přičemž u žen je 

rozdíl mezi katoličkami a nekatoličkami mnohem vyrovnanější než u mužů (například 

kategorie 40 – 44: mužů – nekatolíků je pouze 31,58 % a mužů – katolíků 68,42 %, zatímco u 

žen je nekatoliček až 45,71 % a katoliček 54,29 %). A i když jsou už ženy z nadpoloviční 

většiny katolické, rozdíly nejsou nikdy tak propastné (ku příkladu kategorie 45 – 49 má 

katolíků více o 68,42 %, zatímco katoliček jen o 25 %). Nejextrémnější rozdíl nalezneme ve 

věkové kategorii 60 – 64, kde je celkové procento sice poměrně vyrovnané – nekatolíků 42,86 

% a katolíků 57,14 %, ale po rozlišení podle pohlaví se celý pohled radikálně rozdvojí: muži 

jsou v drtivé většině katoličtí, v této skupině je až 83,33 % katolíků, zatímco ženy jsou ze 

77,78 % nekatoličky. 

     Děti jsou tedy, bez ohledu na pohlaví, většinově nekatolické. Postupem času a to 

především ve starší generaci se příslušnost ke katolické či nekatolické víře štěpí v závislosti 

na pohlaví, přičemž u mužů převládají katolíci a u žen nekatoličky. 

 
 
 
Tabulka A/2 – Boleslavsko, panství Turnov 

Nekatolíci Katolíci Věková kategorie 
Absolutně V procentech Absolutně V procentech 

Muži 16 53,33 14 46,67 
Ženy 33 78,57   9 21,43 10 – 14 
Celkem 49 68,06 23 31,94 

Muži 19 57,58 14 42,42 
Ženy 51 79,69 13 20,31 15 – 19 
Celkem 70 72,16 27 27,84 

Muži 18 60,00 12 40,00 
Ženy 36 78,26 10 21,74 20 – 24 
Celkem 54 71,05 22 28,95 

Muži 12 52,17 11 47,83 
Ženy 20 66,67 10 33,33 25 – 29 
Celkem 32 60,38 21 39,62 



 23 

Muži 21 70,00   9 30,00 
Ženy 46 82,14 10 17,86 30 – 34 
Celkem 67 77,91 19 22,09 

Muži 25 64,10 14 35,90 
Ženy 32 78,05   9 21,95 35 – 39 
Celkem 57 71,25 23 28,75 

Muži 28 54,90 23 45,10 
Ženy 32 72,73 12 27,27 40 – 44 
Celkem 60 63,16 35 36,84 

Muži 12 41,38 17 58,62 
Ženy 17 65,38   9 34,62 45 – 49 
Celkem 29 52,73 26 47,27 

Muži 12 48,00 13 52,00 
Ženy 32 74,42 11 25,58 50 – 54 
Celkem 44 64,71 24 35,29 

Muži   7 77,78   2 22,22 
Ženy   6 75,00   2 25,00 55 – 59 
Celkem 13 76,47   4 23,53 

Muži 19 67,86   9 32,14 
Ženy 20 74,07   7 25,93 60 + 
Celkem 39 70,91 16 29,09 

 
 
     Na panství Turnov je situace poněkud odlišná než na panství Staré hrady, protože zatímco 

na Starých Hradech byl celkový stav příslušnosti k náboženství poměrně vyrovnaný (katolíků 

56,49 % a nekatolíků 43,51 %), zde dosahuje počet nekatolíků až 68,08 %. Proto nás 

v žádném případě nemůže překvapit, že zhruba ve všech kategoriích převažují nekatolíci – a 

to i v těch, které jsou na Starých Hradech a i na ostatních panstvích většinově katolické. 

     Ovšem i zde nacházíme, co se týče pohlaví, zásadní rozdílnosti. Nejlépe je to vidět na 

kategorii 45 – 49, kde u mužů mírně převažují katolíci, asi zhruba o 17 %, ale u žen jsou 

katoličky zastoupeny jen 34,62 %. Tento jev lze pozorovat u všech kategorií: ženy jsou vždy 

(i tam, kde u mužů rozdíly ve vyznání nejsou tak extrémní) výrazně nekatolické. 
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Tabulka A/3 – Boleslavsko, panství Liberec 

Nekatolíci bez naděje Nekatolíci s nadějí Katolíci Věková kategorie 
absolutně v % absolutně v % absolutně v % 

Muži 0     0,00 0   0,00 0 0,00 
Ženy 2 100,00 0   0,00 0 0,00 5 – 9 
Celkem 2 100,00 0   0,00 0 0,00 

Muži   86   38,57 125 56,05 12 5,38 
Ženy 121   48,59 122 49,00   6 2,41 10 – 14 
Celkem 207   43,86 247 52,33 18 3,81 

Muži 190   76,61   49 19,76   9 3,63 
Ženy 230   84,56   37 13,60   5 1,84 15 – 19 
Celkem 420   80,77   86 16,54 14 2,69 

Muži 151   82,97   25 13,74   6 3,29 
Ženy 244   87,45   27   9,68   8 2,87 20 – 24 
Celkem 395   85,68   52 11,28 14 3,04 

Muži 177   91,24     6   3,09 11 5,67 
Ženy 278   93,60   13   4,38   6 2,02 25 – 29 
Celkem 455   92,67   19   3,87 17 3,46 

Muži 220   91,67   11   4,58   9 3,75 
Ženy 288   91,14   24   7,59   4 1,27 30 – 34 
Celkem 508   91,37   35   6,29 13 2,34 

Muži 167   89,31   11   5,88   9 4,81 
Ženy 163   91,57   11   6,18   4 2,25 35 – 39 
Celkem 330   90,41   22   6,03 13 3,56 

Muži 153   87,93     8   4,60 13 7,47 
Ženy 187   89,90   17   8,17   4 1,93 40 – 44 
Celkem 340   89,01   25   6,54 17 4,45 

Muži   94   89,52     7   6,67   4 3,81 
Ženy   92   95,83     4   4,17   0 0,00 45 – 49 
Celkem 186   92,54   11   5,47   4 1,99 

Muži 110   97,35     2   1,77   1 0,88 
Ženy 108   91,52     9   7,63   1 0,85 50 – 54 
Celkem 218   94,37   11   4,76   2 0,87 

Muži   44   89,80     3   6,12   2 4,08 
Ženy   32   96,97     0   0,00   1 3,03 55 – 59 
Celkem   76   92,68     3   3,66   3 3,66 

Muži 116   90,62     6   4,69   6 4,69 
Ženy   85   96,59     3   3,41   0 0,00 60 + 
Celkem 201   93,05     9   4,17   6 2,78 

 
 
     Na panství Liberec mají skoro ve všech kategoriích převahu nekatolíci bez naděje, přičemž 

ženy vždy o několik procent mužské nekatolíky bez naděje převyšují. Výjimku tvoří pouze 

věková kategorie 10 – 14, kde převažují nekatolíci bez naděje, a to výrazněji u mužů 
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(nekatolíků s nadějí 56,05 %, nekatolíků bez naděje 38,57 % a katolíků pouhých 5,38 %), než 

u žen (nekatoliček s nadějí jen o 0,41 % více než nekatoliček bez naděje). 

     Nekatolíci s nadějí jsou tedy nejvíce zastoupeni v nižších věkových kategoriích (v 

kategorii 5 – 9 sice nenacházíme žádné, ale to proto, že do celé skupiny patří pouze dvě 

nekatolické dívky bez naděje na obrácení). Nejvyššího procenta dosahují v kategorii 10 – 14, 

v kategoriích 15 – 19 a 20 – 24 můžeme mluvit ještě o desítce procent, ale v dalších 

kategoriích se procento nedostane ani k devíti procentům. 

     Katolíci jsou na tom ještě hůř – procenta se pohybují zhruba od dvou do pěti procent 

(největšího procenta dosahují katoličtí muž v kategorii 40 – 44, a to 7, 47 %). Ženy přitom 

dosahují ještě menších hodnot než muži (v kategoriích 45 – 49 a 60+ dokonce žádných). 

 
 
Tabulka A/4 – Čáslavsko, panství Třebešice, Vrbice, Modletín 

Nekatolíci Katolíci Věková kategorie 
Absolutně V procentech Absolutně V procentech 

Muži 46 100,00   0   0,00 
Ženy 52 100,00   0   0,00 0 – 4 
Celkem 98 100,00   0   0,00 

Muži 51 100,00   0   0,00 
Ženy 38   97,44   1   2,56 5 – 9 
Celkem 89   98,89   1   1,11 

Muži 36   90,00 4 10,00 
Ženy 33   89,19 4 10,81 10 – 14 
Celkem 69   89,61 8 10,39 

Muži 31   79,49 8 20,51 
Ženy 36   80,00 9 20,00 15 – 19 
Celkem 67   79,76 17 20,24 

Muži 22   48,89 23 51,11 
Ženy 31   63,27 18 36,73 20 – 24 
Celkem 53   56,38 41 43,62 

Muži   5   31,25 11 68,75 
Ženy 24   80,00   6 20,00 25 – 29 
Celkem 29   63,04 17 36,96 

Muži 10   38,46 16 61,54 
Ženy 25   69,44 11 30,56 30 – 34 
Celkem 35   56,45 27 43,55 

Muži   7   43,75   9 56,25 
Ženy 20   74,07   7 25,93 35 – 39 
Celkem 27   62,79 16 37,21 

Muži 13   38,24 21 61,76 
Ženy 22   75,86   7 24,14 40 – 44 
Celkem 35   55,56 28 44,44 
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Muži 10   47,62 11 52,38 
Ženy   8   72,73   3 27,27 45 – 49 
Celkem 18   56,25 14 43,75 

Muži 7   43,75   9 56,25 
Ženy 17   70,83   7 29,17 50 – 54 
Celkem 24   60,00 16 40,00 

Muži 6   31,58 13 68,42 
Ženy 8   88,89   1 11,11 55 – 59 
Celkem 14 50,00 14 50,00 

Muži 13   41,94 18 58,06 
Ženy 17   89,47   2 10,53 60 + 
Celkem 30   60,00 20 40,00 

 
 
     Výrazně nekatolickým panstvím bylo také panství Třebešice, Vrbice, Modletín. Tato 

lokalita je zajímavé především tím, že je zde uváděno vyznání i u docela malých dětí. 

V podstatě představuje v mém výběru jediné panství, kde jsem mohla použít věkové kategorie 

0 – 4 a 5 – 9. 

     Co se tedy týče kategorie 0 – 4, je tato skupina zcela nekatolická – mezi devadesáti osmi 

dětmi do čtyř let se na tomto panství nenachází jediný katolík27. Následující kategorie od 5 do 

9 let je kromě jedné dívky také celkově nekatolická. 

     Pak se situace pomalu proměňuje a od kategorie 20 – 24 nastává stejný stav jako v panství 

Turnov, ovšem s tím rozdílem, že až do kategorie 60 a více jsou muži většinově katoličtí, 

zatímco u žen je tomu naopak, i když v celkovém součtu u každé kategorie převažují 

nekatolíci (kromě skupiny 55 – 59, kde mají obě vyznání po padesáti procentech). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 To vyvolává domněnku, že v této oblasti musel působit nějaký evangelický pastor; nebo to také mohlo 
znamenat, že ten, kdo daný soupis zpracovával, považoval za katolickou pouze osobu, která byla u katolické 
zpovědi. 
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Tabulka A/5 – Čáslavsko, panství Tupadly 

Nekatolíci Katolíci Věková kategorie 
absolutně v procentech absolutně v procentech 

Muži 12 92,31   1     7,69 
Ženy 20 83,33   4   16,67 10 – 14 
Celkem 32 86,49   5   13,51 

Muži 37 68,52 17   31,48 
Ženy 23 58,97 16   41,03 15 – 19 
Celkem 60 64,52 33   35,48 

Muži 20 43,48 26   56,52 
Ženy 30 62,50 18   37,50 20 – 24 
Celkem 50 53,19 44   46,81 

Muži   5 20,00 20   80,00 
Ženy 19 52,78 17   47,22 25 – 29 
Celkem 24 39,34 37   60,66 

Muži 17 37,78 28   62,22 
Ženy 23 58,97 16   41,03 30 – 34 
Celkem 40 47,62 44   52,38 

Muži   4 25,00 12   75,00 
Ženy   5 55,56   4   44,44 35 – 39 
Celkem   9 36,00 16   64,00 

Muži 11 34,37 21   65,63 
Ženy 18 62,07 11   37,93 40 – 44 
Celkem 29 47,54 32   52,46 

Muži   0   0,00   7 100,00 
Ženy   4 50,00   4   50,00 45 – 49 
Celkem   4 26,67 11   73,33 

Muži   4 21,05 15   78,95 
Ženy 12 92,31   1     7,69 50 – 54 
Celkem 16 50,00 16   50,00 

Muži   0   0,00   7 100,00 
Ženy   2 50,00   2   50,00 55 – 59 
Celkem   2 18,18   9   81,82 

Muži   1 10,00   9   90,00 
Ženy   2 28,57   5   71,43 60 – + 
Celkem   3 17,65 14   82,35 

 
 
     Na panství Tupadly můžeme najít v určitém směru stejnou situaci jako na předešlých 

panstvích. 

     Věkové skupiny 10 – 14 a 15- 19 jsou celkově, i v rozdělení podle pohlaví, většinově 

katolické; chlapci dokonce o několik procent více než dívky. 
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     Od kategorie 20 – 24 nastává opět zvrat, kdy ženy ve všech věkových skupinách zůstávají 

většinově nekatolické (kromě skupin 45 – 49 a 55 – 59, kde mají obě vyznání po padesáti 

procentech, a skupina šedesát a více, kde jsou nekatoličky zastoupeny pouze z 28,57 %), 

zatímco muži jsou vždy většinově katoličtí – v kategoriích 45 – 49 a 55 – 59 nenajdeme u 

mužů dokonce ani jednoho nekatolíka. Celkové stavy u jednotlivých věkových kategorií se 

rovněž kloní spíše ke katolictví. 

 
 
 
 
Tabulka A/6 – Čáslavsko, panství Kácov 

Nekatolíci Katolíci Věková kategorie 
Absolutně V procentech Absolutně V procentech 

Muži   7 70,00   3 30,00 
Ženy   9 90,00   1 10,00 10 – 14 
Celkem 16 80,00   4 20,00 

Muži 18 51,43 17 48,57 
Ženy 30 62,50 18 37,50 15 – 19 
Celkem 48 57,83 35 42,17 

Muži 17 56,67 13 43,33 
Ženy 12 38,71 19 61,29 20 – 24 
Celkem 29 47,54 32 52,46 

Muži   6 37,50 10 62,50 
Ženy 23 54,76 19 45,24 25 – 29 
Celkem 29 50,00 29 50,00 

Muži   5 22,73 17 77,27 
Ženy 14 32,56 29 67,44 30 – 34 
Celkem 19 29,23 46 70,77 

Muži 14 30,43 32 69,57 
Ženy 11 31,43 24 68,57 35 – 39 
Celkem 25 30,86 56 69,14 

Muži   7 15,56 38 84,44 
Ženy 13 31,71 28 68,29 40 – 44 
Celkem 20 23,26 66 76,74 

Muži   4 17,39 19 82,61 
Ženy   5 31,25 11 68,75 45 – 49 
Celkem   9 23,08 30 76,92 

Muži   3 16,67 15 83,33 
Ženy   6 35,29 11 64,71 50 – 54 
Celkem   9 25,71 26 74,29 

Muži   3 42,86   4 57,14 
Ženy   2 40,00   3 60,00 55 – 59 
Celkem   5 41,67   7 58,33 
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Muži   4 21,05 15 78,95 
Ženy   2 50,00   2 50,00 60 + 
Celkem   6 26,09 17 73,91 

 
 
     Kácovské panství je sice z 61,35 % katolické, přesto, i když  je panství většinově 

katolické, však můžeme v tabulce vyčíst, že u dětí do 19 let (hlavně kategorie od 10 – 14) 

převažují spíše nekatolíci. 

     Opět zde můžeme vidět mírně vyšší procento katolíků u mužů než u žen, ale rozdíly zde 

nejsou tak veliké, i když v kategorii 25 – 29 se počet žen přehoupl ve prospěch víry 

nekatolické, ve věkových skupinách 20 – 24 a 55 – 59 je dokonce procento katolických žen 

vyšší než procento katolických mužů. 

 

     Děti byly tedy zhruba do těch devatenácti let většinou nekatolické a starší generace naopak 

katolická, což odporuje předpokladu, že nekatolické dědictví udržovali především staří lidé, 

zatímco děti už byly vychovávány ve víře katolické, na což měly samozřejmě vrchnosti 

povinnost dohlížet. Očividně se tak ale nedělo (jediné panství, kde se s tím v určité formě 

setkáme, je panství Liberec, kde je na nižší věkové kategorie vázán vyšší procento nekatolíků 

s nadějí na obrácení). U soupisu panství Třebešice, Vrbice, Modletín je to zvlášť signifikantní, 

protože určuje vyznání i u dětí předzpovědního věku, což samozřejmě není ani tak 

vyhlášením dětí samotných (což je pochopitelné vzhledem k tomu, že mnohé z nich ještě 

neuměly ani mluvit), ale spíš jejich rodičů28. 

     U starých lidí je samozřejmě otázkou, do jaké míry byli katolíky či nekatolíky před 

třicetiletou válkou. Jistě na sobě necítili tak velký tlak, aby konvertovali, mohli bychom tedy 

údaje o jejich příslušnosti ke katolické či nekatolické víře považovat za poměrně 

nejupřímnější29. Ovšem o situaci jak po, tak i před třicetiletou válkou nám to mnoho neřekne, 

protože vzhledem k tehdejším poměrně nízkému věku, kterého se lidé dožívali, představuje 

tato kategorie velmi nereprezentativní vzorek. Pro účely této studie, tedy studie resistence či 

vnímavosti k rekatolizaci, představuje i tato starší generaci velmi důležitý ukazatel. 

     Co se týče faktu, že katolíci byli od jistého věku spíše muži: zhruba kolem dvacátého 

pátého roku muži vstupovali do manželského svazku, a manželství a rodina byly 

                                                 
28 Viz kapitola Děti a čeleď ve vztahu k hlavě rodiny, str. 49 – 53. 
29 Je však nutné si uvědomit, že záznamy o konfesi uvedené v Soupisu poddaných podle víry v tomto nemusí být 
naprosto spolehlivé vzhledem k tomu, že je vyhotovovali vrchnostenští úředníci a nešlo tedy přímo o vyznání 
víry konkrétních osob v Soupisu zaznamenaných. Viz výše str. 5. 
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pravděpodobně důvodem, proč se mnozí otcové rodin stávali katolíky30; tedy aby alespoň 

jeden člen, tedy ten, který celou domácnost navenek reprezentuje, byl katolíkem. V některých 

hospodářstvích byl hospodář dokonce tím jediným, kdo byl evidován jako katolík. 

 
 
 

B. Náboženství manželů a svobodných 
 

     Na začátku bych měla předeslat, že do kategorie svobodných jsem zařadila i vdovy a 

vdovce, protože mnohdy se z údajů uvedených v Soupisu poddaných podle víry dá poznat, že 

jde o vdovce či vdovu, pouze podle toho, že dotyčný má děti (vzhledem k nízkému počtu 

nemanželských dětí, lze předpokládat, že je to ovdovělý bývalý manžel či manželka). U 

svobodných osob, které byli bezdětné, je pak otázkou, zda jsou sami, protože do manželství 

ještě nevstoupily, nebo proto, že o manžela či manželku přišly. Je proto jistější zařadit je do 

stejné kategorie a předejít tak možným spekulacím. 

     Otázka, kterou nastoluje tato kapitola, je, jestli rodinný stav nějakým způsobem ovlivňoval 

příslušnost ke katolictví či nekatolictví. Předpokladem může být, že osoby, které vstoupily do 

manželství, více inklinovaly k tomu, aby přijaly katolickou víru, než osoby svobodné či 

ovdovělé. Ovšem pokud to byl vdovec či vdova s dětmi, možná tomu bylo i naopak. 

 
 
Tabulka B/1 – Boleslavsko, panství Staré Hrady 

Nekatolíci Katolíci Stav 
Absolutně V procentech Absolutně V procentech 

Ženatí   44 21,46 161 78,54 
Vdané   97 47,32 108 52,68 

Celkem 141 34,39 269 65,61 

Svobodní/vdovci     6 42,86     8 57,14 
Svobodné/vdovy   36 64,29   20 35,71 

Celkem   42 60,00   28 40,00 

 
 
      Na panství Staré hrady jsou ženatí i vdané většinově katoličtí: ženatí z 78,54 % a vdané 

z 52,68 % (vdané ženy se tedy kloní k nekatolické víře více než ženatí muži), což zase 

představuje mnohem menší rozdíl než u ženatých. Svobodní muži či vdovci jsou z 57,14 % 

                                                 
30 Tento argument by se měl týkat i vdaných žen, ale podle dalších analýz (viz níže str. 39 – 49) vdané ženy měly 
mnohem menší tendenci ke katolictví než ženatí muži. 
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katolíci a ze 42,86 % nekatolíci, ale svobodné ženy či vdovy jsou nekatolického vyznání až 

z 64,29 %. 

 
 
Tabulka B/2 – Boleslavsko, panství Turnov 

Nekatolíci Katolíci Rodinný stav 
Absolutně V procentech Absolutně V procentech 

Ženatí 131 59,55   89 40,45 
Vdané 161 73,18   59 26,82 

Celkem 292 66,36 148 33,64 

Svobodní/vdovci     6 46,15     7 53,85 
Svobodné/vdovy   46 71,87   18 28,13 

Celkem   52 67,53   25 32,47 

 
 
     Na panství Turnov je situace u ženatých a vdaných úplně opačná. Manželé a manželky 

jsou z větší části nekatoličtí. Ale i zde je podíl nekatolíků menší než nekatoliček. Ženatí muži 

jsou nekatoličtí z 59,55 %, zatímco ženy až ze 73,18 %. (Pro srovnání: na Starých hradech 

dosahovali ženatí nekatolíci 21,46% z celkového počtu ženatých mužů a vdané nekatoličky 

47,32 %. Tato dvě panství se tedy shodují pouze v tom, že u žen je procento nekatoliček vždy 

vyšší než u mužů.) 

     Svobodní muži nebo vdovci jsou z 53,85 % katoličtí, zatímco svobodné ženy či vdovy 

nekatoličky dosahují až 71,87 %. 

 
 
Tabulka B/3 – Boleslavsko, panství Liberec 

Nekatolíci bez naděje Nekatolíci s nadějí Katolíci Rodinný stav 
absolutně v % absolutně v % absolutně v % 

Ženatí 1023 91,17   50 4,46 49 4,37 
Vdané 1029 91,47   78 6,93 18 1,60 

Celkem 2052 91,32 128 5,70 67 2,98 

Svobodní/vdovci     72 93,51     2 2,60   3 3,89  
Svobodné/vdovy   317 96,35     7 2,13   5 1,52 

Celkem   389 95,81     9 2,22   8 1,97 

 
 
     V tabulce B/3 můžeme vidět, že na panství Liberec jsou jak osoby žijící v manželství, tak i 

svobodní a ovdovělí v naprosté většině nekatolíci bez naděje, přičemž svobodní a ovdovělí 

mají ještě o nějaké to procento navíc. 
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     Nekatolíků s nadějí je velmi málo (i když katolíků ještě o něco méně): osoby žijící 

v manželství celkově dosahují 5,7 % (ženatí 4,46 % a vdané 6,93 %) a svobodní a ovdovělí 

jen 2,22 % (svobodní a vdovci 2,6 %, svobodné a vdovy 2,13 %). Zde tedy nacházíme úplně 

opačnou situaci než u nekatolíků bez naděje. 

     Katolíků je dokonce ještě méně – vdané a ženatí tvoří 2,98 % a svobodných a ovdovělých 

jen 1,97 %. 

 
 
Tabulka B/4 – Čáslavsko, panství Třebešice, Vrbice, Modletín 

Nekatolíci Katolíci Rodinný stav 
Absolutně V procentech Absolutně V procentech 

Ženatý   60 38,71   95 61,29 
Vdaná 118 76,13   37 23,87 

Celkem 178 57,42 132 42,58 

Svobodný/vdovec   10 62,50     6 37,50 
Svobodná/vdova   28 77,78     8 22,22 

Celkem   38 73,08   14 26,92 

 
 
     Na panství Třebešice, Vrbice, Modletín je, situace poněkud odlišná. Ženatých katolíků je 

sice 61,29 %, ale vdaných katoliček jen 23,87 %. U svobodných jedinců a vdovců a vdov je 

v celkovém rozdělení i v rozlišení podle pohlaví více nekatolíků (celkově 73,08 % nekatolíků, 

mužů 62,5 % a žen 77,78 %). 

 
 
Tabulka B/5 – Čáslavsko, panství Tupadly 

Nekatolíci Katolíci Rodinný stav 
absolutně v procentech absolutně v procentech 

Ženatý   34 24,29 106 75,71 
Vdaná   77 55,00   63 45,00 

Celkem 111 39,64 169 60,36 

Svobodný/vdovec     2 25,00     6 75,00 
Svobodná/vdova   19 70,37     8 29,63 

Celkem   21 60,00   14 40,00 

 
 
     Na panství Tupadly jsou stejně jako na panství Třebešice, Vrbice, Modletín ženatí 

většinově katoličtí (75,71 %), vdané naopak většinově nekatolické (55 %). Svobodní lidé, 

vdovy a vdovci jsou na tom podobně, jen u svobodných žen a vdov je procento nekatoliček 

ještě vyšší než u žen vdaných (70,37 %). 
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Tabulka B/6 – Čáslavsko, panství Kácov 

Nekatolíci Katolíci Rodinný stav 
Absolutně V procentech Absolutně V procentech 

Ženatý 29 18,83 125 81,17 
Vdaná 51 33,12 103 66,88 

Celkem 80 25,97 228 74,03 

Svobodný/vdovec 16 39,02   25 60,98 
Svobodná/vdova 21 43,75   27 56,25 

Celkem 37 41,57   52 58,43 

 
 
     V Kácově, jak víme, žije zhruba 63 % katolíků, takže více katolíků nacházíme jak na 

straně svobodných (nebo vdov a vdovců), tak na straně ženatých a vdaných. Jen u 

svobodných jsou rozdíly mezi příslušností k jednotlivým konfesím méně propastné. 

 

     Souhrnně můžeme říci, že procenta přihlášení se ke katolickému či nekatolickému vyznání 

u vdaných žen kolísá v závislosti na celkovém rozložení příslušnosti k jednotlivým 

náboženstvím, ale vždy jsou mnohem více nekatolické než ženatí muži. Bez ohledu na to, zda 

je panství většinově katolické či nekatolické, u ženatých mužů je vždy větší procento katolíků, 

což potvrzuje, co bylo už řečeno, totiž, že ženatí muži, kteří měli odpovědnost za své rodiny a 

celé hospodářství, zřejmě spíše cítili nutnost, aby se přihlásili ke katolické víře. 

     U svobodných žen a vdov nacházíme vždy vysoká procenta nekatoliček, někdy dokonce 

ještě více než u žen vdaných. Co se pak týče svobodných mužů a vdovců, počet přihlášených 

k víře nekatolické buď kolísá v závislosti na celkovém stavu na jednotlivých panství, nebo 

v něm nenacházíme žádnou přímou souvislost. 

     To, že u vdaných i svobodných žen nacházíme vždy větší množství nekatoliček než u 

ženatých a svobodných mužů (ačkoli u svobodných mužů je samozřejmě procento nekatolíků 

také vyšší než u mužů ženatých), by se dalo interpretovat i tak, že ženy si obecně zatím mohly 

dovolit více žít podle svého vnitřního přesvědčení. Podle čísel to vypadá, že pod tlakem 

přijmout jedinou oficiálně schválenou víru byli zatím především muži – a to hlavně ti, co už 

založili rodinu.31  

                                                 
31 Ačkoli, usnesení ze 14. března 1651 kromě jiného nařizovalo zvýšený dozor nad smíšenými manželstvími, a to 
především tam, kde je žena nekatolička, aby nevychovávala své děti v nekatolické víře – pokud by se tak dělo, 
měly být děti dány na výchovu do čistě katolických rodin. Zároveň to ale podkopává přesvědčení o rigidním 
patriarchálním uspořádání, když i oficiální místa v podstatně uznala podstatnou roli ženy při výchově – dokonce 
i náboženské. 
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C. Náboženství podle postavení v domě 
 

     Jak už jsem uvedla, domácnost v této době tvořili jak hospodáři s dětmi, tak i čeleď, 

popřípadě podruzi. V této kapitole vycházím z předpokladu, že největší tendenci ke katolictví 

vykazovali především hospodáři. Podruzi měli donedávna větší množnost pohybu než usedlí 

poddaní a zřejmě ani teď na ně nebyl kladen takový nárok na přestoupení ke katolické víře 

jako na hospodáře na usedlostech. 

     Hospodáře jsem v následujících tabulkách striktně pojala jako hlavy domácnosti (to platí 

v určité modifikované podobě i u podruhů), to znamená, že co se týče žen, brala jsem pro 

účely této kapitoly pouze ženy svobodné či vdovy. Situaci vdaných usedlých a neusedlých 

žen rozebírám až v další kapitole. 

 
 
Tabulka C/1 – Boleslavsko, panství Staré Hrady 

Nekatolíci Katolíci Postavení v domě 
Absolutně V procentech Absolutně V procentech 

Muži 41 20,30 161 79,70 
Ženy 16 69,57     7 30,43 Hospodáři 
Celkem 57 25,33 168 74,67 

Muži   8 47,06     9 52,94 
Ženy 18 60,00   12 40,00 Podruzi 
Celkem 26 55,32   21 44,68 

Muži 34 72,34   13 27,66 
Ženy 27 57,45   20 42,55 Čeleď 
Celkem 61 64,89   33 35,11 

Muži 20 62,50   12 37,50 
Ženy 14 42,42   19 57,58 Děti 
Celkem 34 52,31   31 47,69 

 
 
     Na Starých Hradech jsou hospodáři ze 79, 7 % katolíci; naopak hospodyně jako 

samostatné hlavy domácnosti (většinou vdovy s dětmi) jsou většinově nekatoličky, ze 69,57 

%. Ale protože ženy hospodařící samostatně jako hlavy domácnosti představovali jen velmi 

malou část celkového počtu hospodářů, celkové procento zůstává vyšší ve prospěch 

katolíků32. 

                                                 
32 Viz níže str. 56 – 61. 
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     Celkový poměr podruhů je z 55,32 % nekatolický. U mužů nalézáme poměr téměř 

vyrovnaný (nekatolíci 47,06 %, katolíci 52,94 %), zatímco ženy-podruhyně už jsou z 60 % 

nekatolické. 

     Čeleď je opět z větší části nekatolická – čeledíni 72,34 %, děvečky 57,45 % (což je 

kupodivu méně než u čeledínů), celkově 64,89 %. U vlastních dětí hospodáře je tomu 

podobně, jen rozdíl mezi katolíky a nekatolíky se poněkud zmenšil – a u dcer je dokonce o 

15,16 % více katoliček. 

 
 
Tabulka C/2 – Boleslavsko, panství Turnov 

Nekatolíci Katolíci Rodinný stav 
Absolutně V procentech Absolutně V procentech 

Muži 58 50,43 57 49,57 
Ženy   4 57,14   3 42,86 Hospodáři 
Celkem 62 50,82 60 49,18 

Muži 42 64,62 23 35,38 
Ženy 30 76,92   9 23,08 Podruzi 
Celkem 72 69,23 32 30,77 

Synové 29 50,88 28 49,12 
Dcery 52 73,24 19 26,76 Děti 
Celkem 81 63,28 47 36,72 

Čeledíni 30 66,67 15 33,33 
Děvečky 65 91,55   6   8,45 Čeleď 
Celkem 95 81,90 21 18,10 

 
 
     Vzhledem k tomu, že na panství Turnov žije okolo 63 % nekatolíků a nekatoliček, 

nepřekvapuje, že i poměr nekatolických a katolických hospodářů se kloní spíše ke 

nekatolíkům; pokud to ovšem bereme v absolutních číslech, jde pouze o dva nekatolické 

hospodáře (respektive o jednoho hospodáře a jednu hospodyni) navíc. 

     V dalších kategoriích se pak rozdíl mezi katolíky a nekatolíky zvětšuje ve prospěch 

nekatolíků (kromě synů, kde je rozdíl ve prospěch nekatolíků opět jen o jednu osobu). Hlavně 

co se týče čeledě, kde celkové procento nekatolíků dosahuje až 81,9 %. Navíc u všech 

kategorií mají ženy vždy o něco vyšší procento nekatolíků než muži. 
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Tabulka C/3 – Boleslavské, panství Liberec 

Nekatolíci bez naděje Nekatolíci s nadějí Katolíci Postavení v domě 
absolutně v % absolutně v % absolutně v % 

Muži 811 92,47   30 3,42 36 4,11 
Ženy   55 96,49     2 3,51   0 0,00 Hospodáři 
Celkem 866 92,72   32 3,43 36 3,85 

Muži 276 87,07   24 7,57 17 5,36 
Ženy 253 96,56     4 1,53   5 1,91 Podruzi 
Celkem 549 91,65   28 4,67 22 3,67 

Synové 258 63,24 132 32,35 18 4,41 
Dcery 338 71,76 126 26,75   7 1,49 Děti 
Celkem 596 67,80 258 29,35 25 2,85 

Čeledíni 151 65,37   66 28,57 14 6,06 
Děvečky 279 80,64   58 16,76   9 2,60 Čeleď 
Celkem 430 74,52 124 21,49 23 3,99 

 
 
     Na panství Liberec jsou hospodáři v drtivé většiny nekatolíci bez naděje – muži-hospodáři 

92,47 % a ženy-hospodyně až 96,49 %. U podruhů kupodivu procento nekatolíků bez naděje 

klesá u mužů na 87, 07 %, u žen zůstává na 96,56 %. Nekatolické děti bez naděje na obrácení 

jsou zastoupeny ještě o něco méně – synů 63,24 % a dcer 71,76 % (u dívek vyšší procento), 

celkově 67,76 %. U čeledě nacházíme procento nekatolíků bez naděje o něco vyšší – celkově 

74,52 %: čeledíni 65,37 % a děvečky 80,64 %. Z uvedených údajů je vidět, že zde máme 

úplně jiný obraz než v jiných panstvích, které jsem analyzovala. 

     U nekatolíků s nadějí se situace mění. Hospodářů-mužů je 3,42 % nekatolíků s nadějí a 

žen-hospodyň 3,51 %. Podruhů nacházíme vyšší procento mužů – 7,57 %, zatímco žen je 

pouze 1,53 %. Ovšem děti už jsou nekatolické s nadějí už z 29,35 %: synové 32,35 %, dcery 

26,75 %. U čeledě je to pak celkově 21,49 % (čeledíni 28,57 %, děvečky 16,76 %. 

     Katolíci u všech kategorií celková procenta nepřesahují čtyři procenta, přičemž největší 

procentuální zastoupení nacházíme u čeledě. A ženy jsou stejně jako u nekatolíků s nadějí 

(kde tvoří výjimku pouze kategorie hospodář) v menším zastoupení než muži. 
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Tabulka C/4 – Čáslavsko, panství Třebešice, Vrbice, Modletín 

Nekatolíci Katolíci Postavení v domě 
Absolutně V procentech Absolutně V procentech 

Muži   44 34,11 85 65,89 
Ženy     6 66,67   3 33,33 Hospodáři 
Celkem   50 36,23 88 63,77 

Muži   21 67,74 10 32,26 
Ženy   13 76,47   4 23,53 Podruzi 
Celkem   34 70,83 14 29,17 

Synové 153 95,62   7   4,38 
Dcery 152 96,20   6   3,80 Děti 
Celkem 305 95,91 13   4,09 

Čeledíni   38 49,35 39 50,65 
Děvečky   34 54,84 28 45,16 Čeleď 
Celkem   72 51,80 67 48,20 

 
 
     Na panství Třebešice, Vrbice, Modletín mají katoličtí muži-hospodáři z 65,89 % převahu 

nad hospodáři nekatolickými, na rozdíl od hospodyň, které jsou naopak z 66,67 % nekatolické 

(musíme ale brát v úvahu nízká čísla samostatně hospodařících hospodyň, díky kterým mohou 

být procenta zavádějící). 

     U podruhů samozřejmě najdeme více nekatolíků. Procenta katolíků a nekatolíků u dětí 

ukazují dokonce ještě větší rozptyl než u podruhů, celkové procento nekatolíků dosahuje až 

95,91 %. U čeledi se rozdíly opět přibližuje, přičemž u čeledínů je příslušnost k jednotlivým 

vírám více-méně vyrovnaná. 

 
 
Tabulka C/5 – Čáslavsko, panství Tupadly 

Nekatolíci Katolíci Postavení v domě 
absolutně v procentech absolutně v procentech 

Muži   8   7,77 95 92,23 
Ženy   2 66,67   1 33,33 Hospodáři 
Celkem 10   9,43 96 90,57 

Muži 25 60,98 16 39,02 
Ženy 10 76,92   3 23,08 Podruzi 
Celkem 35 64,81 19 35,19 

Synové 23 79,31   6 20,69 
Dcery 26 76,47   8 23,53 Děti 
Celkem 49 77,78 14 22,22 

Čeledíni 54 55,10 44 44,90 
Děvečky 36 65,45 19 34,55 Čeleď 
Celkem 90 58,82 63 41,18 
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     Na panství Tupadly je naprostá většina mužů-hospodářů katolických, nekatolíci dosahují 

pouze 7,77 %. U žen-hospodyň nemají absolutní čísla příliš vypovídající hodnotu vzhledem 

k tomu, že na panství samostatně hospodaří pouze dvě nekatoličky a jedna katolička (což 

v procentech samozřejmě dá 66,67 % ve prospěch nekatoliček). 

     Rozdíly v konfesionální příslušnosti podruhů, se ustálily na zhruba 65 % ve prospěch 

nekatolíků, přičemž při rozlišení podle pohlaví se opět ukazuje, že u žen je procento 

nekatoliček přece jen vyšší. 

     U dětí nacházíme nekatolíků ještě více – celkově 77,78 %. U čeledi se rozdíl vyrovnává; 

děvečky jsou nekatolické z 65,45 %, ale čeledíni už jen z 55,1 %, což dává v celkovém součtu 

58,82% nekatolické čeledě. 

 
 
Tabulka C/6 – Čáslavsko, panství Kácov 

Nekatolíci Katolíci Postavení v domě 
Absolutně V procentech Absolutně V procentech 

Muži 13   9,35 126 90,65 
Ženy   5 26,32   14 73,68 Hospodáři 
Celkem 18 11,39 140 88,61 

Muži 18 48,65   19 51,35 
Ženy 13 61,90     8 38,10 Podruzi 
Celkem 31 53,45   27 46,55 

Muži 20 55,56   16 44,44 
Ženy 35 68,63   16 31,37 Děti 
Celkem 55 63,22   32 36,78 

Muži 23 58,97   16 41,03 
Ženy 21 55,26   17 44,74 Čeleď 
Celkem 44 57,14   33 42,86 

 
 
     Na panství Kácov žilo více katolíků než nekatolíků, takže katoličtí hospodáři celkově 

dosahují až 88,61 %, což je po Tupadlech druhé nevyšší procento ze všech mnou vybraných 

panství. V rozdělení podle pohlaví jsou muži-hospodáři katoličtí z 90,65 % a ženy-hospodyně 

ze 73,68 % (což odpovídá obecným tendencím). 

     Co se týče podruhů, muži jsou sice stále z 51,35 % katoličtí, ale podruhyně už jen z 38,1 

%, takže celkové procento konfesijní příslušnosti se přehouplo ve prospěch nekatolíků (53,45 

%). 
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     Děti jsou už z větší části nekatolické, hlavně dcery. U čeledi opět nacházíme čísla trochu 

vyrovnanější, ale nekatolíci stále převládají – a to z 57,14 %. 

 

     Analýza tabulek potvrzuje, že otcové rodin měli jako hlavy celé domácnosti spíše tendenci 

raději přijmout katolickou víru, zřejmě pro klid ostatních členů hospodářství; nebo je také 

možné, že zhotovovatelé soupisu inklinovali k tomu je jako katolíky zapisovat. Je přitom dosti 

zvláštní, že ženy v čele domácnosti takovou tendenci nevykazují, což jednak může být 

zapříčiněno nízkými čísly, která mohou celou situaci poněkud zkreslit, nebo také oficiálním 

postojem, který tuto situaci možná považoval za přechodnou nebo tomu nepřikládal důležitost 

(čemuž ale neodpovídá usnesení ze 14. března 165133). Situace na panství Liberec tomuto 

vzorci jediná nedopovídá. Hospodáři, jak muži, tak samostatně hospodařící ženy vykazují 

vyšší procenta nekatolíků bez naděje než podruzi a dokonce ještě více než děti a čeleď, což 

může znamenat, že zde byl ještě menší tlak úřadů než na ostatních mnou vybraných 

panstvích. 

     Podruzi zřejmě takto sledováni nebyli, a proto jich je vždy vyšší procento nekatolíků než je 

tomu u usedlých poddaných. Vzhledem k jejich sociálnímu postavení je tedy možné, že 

alespoň v době vydání Soupisu podle víry byli vůči rekatolizaci odolnější než skupina 

usedlých obyvatel panství. 

     U dětí a čeledě je zajímavé to, že ačkoli měla čeleď v domě v podstatě stejné postavení 

jako vlastní děti hospodáře, vykazuje menší procento nekatolíků než děti (i když většinově 

zůstává stále spíše nekatolickou). To je poměrně zvláštní, protože bychom přece jen 

očekávali, že tomu bude spíše obráceně. 

 
 
 

D. Rodinný stav v rozdělení na usedlé a podruhy 
 

     Z předešlých analýz vyplývá, že katolictví se více váže na osoby žijící v manželství spíše 

než na osoby svobodné, respektive osoby, které žijí v manželství (převážně ženatí muži), mají 

spíše tendenci přiklonit se ke katolictví, zatímco u svobodných osob tuto tendenci 

nenacházíme. Stejné je to s usedlými a podruhy, kdy usedlí jsou těmi, kde je vždy vyšší 

procento katolíků, než jaké můžeme najít u podruhů. 

                                                 
33 viz pozn. číslo 31. 
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     Tato kapitola spojuje tyto dvě kritéria zkoumání dohromady, aby ukázala jaký je rozdíl 

v náboženském rozdělení jednak mezi usedlými a neusedlými osobami žijícími v manželství, 

a jednak mezi usedlými a neusedlými svobodnými osobami. 

 
 
Tabulka D/1 – Boleslavsko, panství Staré Hrady 

Usedlí Podruzi 
Nekatolíci Katolíci Nekatolíci Katolíci Rodinný stav 

absol. v % absol. v % absol. v % absol. v % 

Ženatí   38 20,00 152 80,00   6 40,00   9 60,00 
Vdané   89 46,84 101 53,16   8 53,33   7 46,67 

Celkem 127 33,84 253 66,58 14 46,67 16 53,33 

Svobodní/ 
vdovci 

    4 36,36     7 63,64   2 66,67   1 33,33 

Svobodné/ 
vdovy 

  18 72,00     7 28,00 18 58,06 13 41,94 

Celkem   22 61,11   14 38,89 20 58,82 14 41,18 

 
 
     Na panství Staré Hrady vidíme u sezdaných určitý rozdíl mezi usedlými a podruhy. U 

ženatých mužů má sice v obou případech katolictví většinu, ale u podruhů je toto procento (60 

%) nižší než u usedlých (80 %); u žen se procento navyšuje ve prospěch nekatolíků, ale usedlé 

vdané katoličky mají stále nepatrnou převahu před vdanými katolickými podruhyněmi. 

Celkově si pak jak u usedlých, tak podruhů katolictví uchovalo převahu, ovšem u podruhů o 

něco menší (53,33 % proti 66,58 % usedlých). 

     U svobodných osob můžeme v celkových procentech vidět naopak převahu nekatolíků, 

ovšem s výjimkou svobodných usedlých mužů, kde s 63,64 % dominují katolíci. U žen 

nekatoličky dominují naprosto, a to překvapivě více u usedlých žen než u podruhyň. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

Tabulka D/2 – Boleslavsko, panství Turnov 

Usedlí Podruzi 
Nekatolík Katolík Nekatolík Katolík Rodinný stav 

absol. v % absol. v % absol. v % absol. v % 

Ženatí   91 57,59   67 42,41 40 64,52 22 35,48 
Vdané 114 72,15   44 27,85 47 75,81 15 24,19 

Celkem 205 64,87 111 35,13 87 70,16 37 29,84 

Svobodní/ 
vdovci 

    4 40,00     6 60,00   2 66,67   1 33,33 

Svobodné/ 
vdovy 

  16 64,00     9 36,00 30 76,92   9 23,08 

Celkem   20 57,14   15 42,86 32 76,19 10 23,81 

 
 
     Na panství Turnov naopak i u osob žijících v manželství dominují u obou kategoriích 

nekatolíci, ovšem procento nekatolíků u podruhů je opět o něco vyšší než u usedlých. Vyšší 

procento nekatolíků vykazují především vdané ženy, kde i rozdíl mezi usedlými ženami a 

podruhyněmi (usedlé 72,15 %, podruhyně 75,81 %) je minimální, na rozdíl od ženatých 

mužů, kde i přes převahu nekatolíků je u usedlých procento katolíků přece jen vyšší než u 

podruhů. 

     U svobodných či ovdovělých osob obraz není tak jednoznačný, protože přes opětovnou 

celkovou převahu nekatolíků, jsou svobodní usedlí muži z 60 % katoličtí, což snižuje celkové 

procento usedlých svobodných či ovdovělých nekatolíků, kteří i přes to dosahují většinu 

57,14 %. Toto číslo je ovšem nižší než procento svobodných či ovdovělých nekatolíků, které 

činí až 76,19 %. 

 
 
Tabulka D/3 – Boleslavsko, panství Liberec 

Usedlí Podruzi 
N – N + K N – N + K 

Rodinný 
stav 

a. % a. % a. % a. % a. % a. % 

Ženatí   793 93,08 27 3,17 32   3,75 230 85,18 23   8,52 17 6,30 
Vdané   798 93,33 49 5,73   8   0,94 231 85,56 29 10,74 10 3,70 

Celkem 1591 93,20 76 4,45 40   2,35 461 85,37 52   9,63 27 5,00 

Svobodní/ 
vdovci 

    24 88,89   0 0,00   3 11,11   48 96,00   2   4,00   0 0,00 

Svobodné/ 
vdovy 

    64 95,52   3 4,48   0   0,00 253 96,56   4   1,53   5 1,91 

Celkem     88 93,62   3 3,19   3   3,19 301 96,48   6   1,92   5 1,60 
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Na panství Liberec se situace u sezdaných osob vyvíjí poněkud jinak. U usedlých osob 

žijících v manželství je procento nekatolíků bez naděje na obrácení (93,2 %) vyšší než u 

podruhů (85,37 %), zatímco procento nekatolíků s nadějí a katolíků je nižší. 

     U svobodných či ovdovělých osob je tomu jinak. Zde mají v nekatolictví bez naděje 

nepatrnou převahu podruzi. A u usedlých svobodných nebo vdovců dokonce nacházíme 

nevyšší procento katolíků z celé tabulky (11,11 %). 

 
 
Tabulka D/4 – Čáslavsko, panství Třebešice, Vrbice, Modletín 

Usedlí Podruzi 
Nekatolíci Katolíci Nekatolíci Katolíci Rodinný stav 

absol. v % absol. v % absol. v % absol. v % 

Ženatí   42 33,07   85 66,93 18   64,29 10 35,71 
Vdané   96 75,59   31 24,41 22   78,57   6 21,43 

Celkem 138 54,33 116 45,64 40   71,43 16 28,57 

Svobodní/ 
vdovci 

    8 57,14     6 42,86   2 100,00   0   0,00 

Svobodné/ 
vdovy 

  11 78,57     3 21,43 17   77,27   5 22,73 

Celkem   19 67,86     9 32,14 19   79,17   5 20,83 

 
 
     Na panství Třebešice, Vrbice, Modletín u osob žijících v manželství je sice jak u usedlých, 

tak i u podruhů převaha nekatolíků, ale u usedlých je rozdíl mezi nekatolíky a katolíky 

mnohem menší než u podruhů, kde nekatolíci výrazně dominují (až z 71,43 %). Vdané ženy 

jsou jak u usedlých, tak u podruhů, ustálené zhruba na 77 %, ale usedlí ženatí muži jsou 

nekatoličtí jen z 33,07 %, zatímco podruzi až z 64,29 %. 

     U svobodných či ovdovělých osob je procento nekatolíků ještě výraznější, dokonce i u 

usedlých (67,86 %; nekatolických podruhů je pak 79,17 %), jen u usedlých svobodných či 

ovdovělých mužů je procento nekatolíků 57,14 %, zatímco u podruhů je to až 100 % (ovšem 

v absolutních číslech jde pouze o dva podruhy). 
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Tabulka D/5 – Čáslavsko, panství Tupadly 

Usedlí Podruzi 
Nekatolíci Katolíci Nekatolíci Katolíci Rodinný stav 

absol. v % absol. v % absol. v % absol. v % 

Ženatí 10 10,00   90 90,00 24   60,00 16 40,00 
Vdané 52 52,00   48 48,00 25   62,50 15 37,50 

Celkem 62 31,00 138 69,00 49   61,25 31 38,75 

Svobodný/ 
vdovci 

  1 14,29     6 85,71     1 100,00   0   0,00 

Svobodné/ 
vdovy 

  7 63,64     4 36,36   12 75,00   4 25,00 

Celkem   8 44,44   12 55,56   13 76,47   4 23,53 

 
 
     Na panství Tupadly je u usedlých osob jak žijících v manželství, tak svobodných či 

ovdovělých převaha katolíků, ovšem u svobodných a ovdovělých ne tak výrazná. U podruhů 

je tomu pak přesně naopak. 

     U ženatých mužů je to velmi zřetelné, zatímco usedlí jsou z 90 % katolíci, podruzi jen ze 

40 %. U vdaných žen to už není takto markantní, usedlé nekatoličky tu dosahují až 52 % 

(vdané podruhyně pak dosahují 62,5 %). Celkově však u usedlých sezdaných osob z 69 % 

převažují katolíci či katoličky, u podruhů naopak z 61,25 % nekatolíci. 

     Svobodné či ovdovělé osoby jsou na tom poněkud jinak, převáženě co se týče rozlišení 

podle pohlaví, protože zatímco usedlí jsou nekatoličtí jen ze 14,29 %, podruzi z plných 100 % 

(tyto údaje jsou však poměrně zkreslující vzhledem k tomu, že v obou případech se jedná 

pouze o jednoho jediného muže, zatímco svobodných nebo ovdovělých katolíků je šest), 

usedlé svobodné nebo ovdovělé ženy jsou nekatolické z 63,64 % a neusedlé ze 75 %. Celkově 

však u usedlých stále dominují z 55,56 % katolíci (což je ale menší procento, než jakého 

dosahují osoby ženaté a vdané), u podruhů však dosahují pouhých 23,53 %. 
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Tabulka D/6 – Čáslavsko, panství Kácov 

Usedlí Podruzi 
Nekatolíci Katolíci Nekatolíci Katolíci Rodinný stav 

absol. v % absol. v % absol. v % absol. v % 

Ženatí 21 15,56 114 84,44   8 42,11 11 57,89 
Vdané 44 32,59   91 67,41   7 36,84 12 63,16 

Celkem 65 24,07 205 75,93 15 39,47 23 60,53 

Svobodní/ 
vdovci 

  6 26,09   17 73,91 10 55,56   8 44,44 

Svobodné/ 
vdovy 

  8 29,63   19 70,37 13 61,90   8 38,10 

Celkem 14 28,00   36 72,00 23 58,97 16 41,03 

 
 
     Panství Kácov je co se týče ženatých a vdaných osob převážně katolické, a to i u podruhů, 

ačkoli zde je procento katolíků menší – celkově 60,53 %, zatímco u usedlých to činí až 75,93 

%. U vdaných žen se pak procento katoliček pohybuje kolem 65 %, to představuje v případě 

usedlých hodnotu nižší než u ženatých mužů, u podruhů naopak vyšší, což je samo o sobě 

zajímavé. 

     Co se týče svobodných nebo ovdovělých jedinců, usedlí katolíci celkově dosahují 72 %, 

zatímco neusedlí jen 41,03 %, přičemž ženy jsou v obou případech o něco více nekatolické 

než muži. 

 

     Z údajů je tedy jasné, že na většině mnou vybraných panství hraje, co se týče rozlišení 

mezi usedlými hospodář a podruhy, větší roli náboženství spíše u osob žijících v manželství a 

to takovým způsobem, že ženatí usedlí muži dosahují vyššího podílu katolíků než podruzi bez 

ohledu na to, zda katolíci jinak převládají či nikoli (toto neplatí pouze pro panství Liberec, 

kde je tomu opačně). Vdané ženy potom vykazují buď stejný vzorec, ale s vyššími procenty u 

nekatoliček jak v případě podruhů tak i u usedlých, nebo dosahují zhruba stejná, vždy vysoká 

procenta na straně nekatoliček. 

     To může naznačovat to, co už bylo řečeno výše, že vdané ženy, pokud jejich muži byli 

katolíky, nemusely být pod takovým tlakem. Ale vzhledem k vysokému množství 

nekatolických ženatých mužů na některých panstvích, se může zdát, že ani oni v této době 

tlak na konverzi ke katolictví příliš nepociťovali. 

     Co se týče svobodných či ovdovělých osob, zde už situace takto přehledná není. Obecně 

můžeme říci, že zde nacházíme více nekatolíků než u osob žijících v manželství, převážně 
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tedy u svobodných žen, ať už usedlých, či podruhyň. Na některých panstvích však u 

svobodných či ovdovělých hospodářů můžeme naopak najít i převahu katolíků, ovšem s tím, 

že ostatní kategorie jsou výrazně nekatolické. 

 
 
 

E. Náboženství mezi manželi 
 

     Následující tři kapitoly jsou věnovány problematice vztahů mezi členy domácnosti, 

respektive jejich vzájemnému náboženskému provázání. Jde především o to zjistit, jak moc se 

přijetí konfese řídilo autoritou hospodáře. 

     Základní entitou v prvním případě je manželský pár a otázka náboženské homogenity či 

heterogenity, tedy do jaké míry se manželé na konkrétních panstvích hlásili ke stejnému 

náboženství, a ještě jinak: jestli vůbec existovaly manželské páry, u kterých se jeden 

z manželů hlásil k jiné víře než ten druhý. 

 
 
Tabulka E/1 – Boleslavsko, panství Staré Hrady 

Manželé se stejným vyznáním Manželé s různým vyznáním Vyznání manžela 
Absolutně V procentech Absolutně V procentech 

Katolík 104 50,48 57 27,67 
Nekatolík   40 19,42   5   2,43 

Celkem 144 69,90 62 31,10 

 
 
     Na panství Staré Hrady se nachází 69,9 % manželů se stejným vyznáním a 31,1 % 

manželů s vyznáním různým. Nejvíce je tedy manželů stejného vyznání, a to především 

vyznání katolického; ti dosahují až 50,48 % z celkového počtu manželských párů, 

nekatolických manželských párů je přitom jen 19,42 %. 

     Co se týče manželů s různým vyznáním, u naprosté většiny – tedy 27,67 % ze všech 

manželských párů – je manžel katolík a manželka nekatolička. Opačně je tomu pouze u 2,43 

% – tedy v absolutních číslech pět z celkového počtu všech 206 manželských párů. 
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Tabulka E/2 – Boleslavsko, panství Turnov 

Manželé stejného vyznání Manželé různého vyznání Vyznání manžela 
Absolutně V procentech Absolutně V procentech 

Nekatolík 122 55,45   9   4,09 
Katolík   50 22,73 39 17,73 

Celkem 172 78,18 48 21,82 

 
 
     Na panství Turnov je manželů se stejným vyznáním 78,18 %, s různým vyznáním jen 

21,82 %. 

     Situace manželů stejného vyznání je prakticky opačná, než na panství Staré Hrady, protože 

nekatolických manželů se zde nachází 55,45 %, zatímco katolických pouze 22,73 %. 

     Ale u manželů různého vyznání se v podstatě nic nemění. Manželé, kde manžel je katolík a 

manželka nekatolička, představují 17,73 % z celkového počtu všech manželských páru, a 

manželé, kde manžel je nekatolík a manželka katolička pak představují jen 4,09 %. 

 
 
Tabulka E/3 – Boleslavsko, panství Liberec 

Manželé stejného vyznání Manželé různého vyznání Vyznání 
manžela absolutně v procentech absolutně v procentech 

Nekatolík bez 
naděje 

1018 91,05   4 0,36 

Nekatolík 
s nadějí 

    44   3,94   6 0,54 

Katolík     13   1,16 33 2,95 

Celkem 1075 96,15 43 3,85 

 
 
     V jednom ohledu se panství Liberec od ostatních panstvích, které jsem vybrala, podstatně 

liší: Manželé odlišného vyznání dosahují pouhých 3,85 %, což je velmi nízké číslo 

v porovnání s nejvyšší hodnotou, kterou vykazuje panství Třebešice, Vrbice, Modletín na 

Čáslavsku – a to plných 41,29 % (viz tabulka D/4); ostatní zde uvedená panství se pohybují 

v rozmezí dvaceti až čtyřiceti procent. 

     Co se tedy týče párů stejného vyznání – nejvíce je jich nekatolických bez naděje na 

obrácení, 91,05 %; nekatolíků s nadějí je už jen 3,94 % a katolíků pak pouze 1,16 %. U 

manželů odlišného vyznání nejvyšší hodnotu – 2,95 % - dosahují manželské páry, kde je 

manžel katolík.  
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     Zbylé dvě kategorie (manžel nekatolík s nadějí a katolík bez naděje) nedosahují ani jen 

jednoho procenta. Tyto údaje trochu připomínají situaci na ostatních panstvích, ovšem 

absolutní čísla jsou velmi nepatrná, takže se z toho nedají vyvozovat obecněji platné závěry. 

 
 
Tabulka E/4 – Čáslavsko, panství Třebešice, Vrbice, Modletín 

Manželé se stejným vyznáním Manželé různého vyznání Vyznání manžela 
Absolutně V procentech Absolutně V procentech 

Nekatolík 57 36,77   3   1,94 
Katolík 34 21,94 61 39,35 

Celkem 91 58,71 64 41,29 

 
 
     V Třebešicích, Vrbicích a Modletíně je manželů stejného vyznání 58,71 % a manželů 

různého vyznání 41,29 %. Máme tu tedy už mnohem vyrovnanější poměr než u předchozích 

dvou panství. 

     Manželé, kteří oba vyznávají nekatolickou víru, tvoří 36,77 % ze všech manželských párů 

a manželé, kteří oba vyznávají víru katolickou 21,94 %. To je vlastně podobná situace jako 

v Turnově, jen ne s tak propastným rozdílem. 

     Stav manželů rozdílného vyznání je ale shodný s předešlými panstvími. Páry, kde manžel 

je katolík a manželka nekatolička, tvoří až 39,35 % všech manželských párů (představují 

zhruba stejné procento jako nekatoličtí manželé), zatímco páry, kde manžel je nekatolík a 

manželka katolička představují pouhých 1,94 % (tedy tři manželské páry z celkového počtu 

155 párů). 

 
 
Tabulka E/5 – Čáslavsko, panství Tupadly 

Manželé stejného vyznání Manželé různého vyznání Vyznání manžela 
absolutně v procentech absolutně v procentech 

Nekatolík 27 19,29   7   5,00 
Katolík 56 40,00 50 35,71 

Celkem 83 59,29 57 40,71 

 
 
     Na panství Tupadly je manželů stejného vyznání 59,29 % a manželů různého vyznání 

40,71%, což je, stejně jako na panství Třebešice, Vrbice, Modletín vyrovnanější než 

v předešlých dvou panství. 
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     Manželé, kteří oba vyznávají nekatolickou víru, jsou tentokrát zastoupeni jen 19,29 %, 

zatímco manželé hlásící se k víře katolické 40 %. 

     U manželů různého vyznání však můžeme pozorovat stejný průběh jako na ostatních 

panstvích. Párům, kde manžel je katolík a manželka nekatolička, patří 37,71 % z celkového 

počtu manželských párů, zatímco párům, kde manžel je nekatolík a jeho žena katolička, jen 5 

%. 

 
 
Tabulka E/6 – Čáslavsko, panství Kácov 

Manželé stejného vyznání Manželé různého vyznání Vyznání manžela 
Absolutně V procentech Absolutně V procentech 

Nekatolík   24 15,58   5   3,25 
Katolík   98 63,64 27 17,53 

Celkem 122 79,22 32 20,78 

 
 
     Na panství Kácov jsou manželé stejného vyznání zastoupeni 79,22 % a manželé různého 

vyznání 20,78 %, což je nejvyšší rozdíl ze všech zde popsaných panství. 

     Manželské páry vyznávající oba nekatolickou víru se na panství nacházejí pouze z 15,58 

%, zatímco manželské páry, z nichž oba partneři jsou katolické víry, až z 63,64 %, což je ještě 

větší rozdíl než v případě panství Tupadly. 

     Páry, kde je manžel katolík a manželka nekatolička, jsou zde sice zastoupeny 17,53 %, 

zato páry, kde manžel je nekatolík a manželka katolička, jsou opět zastoupeny pouze 3,25 %, 

což přesně odpovídá situaci na ostatních panstvích. 

 

     Manželé různého vyznání se tedy vyskytují na všech panstvích, a to dosti často. Průměrně 

je to zhruba kolem třiceti procent, což je poměrně vysoké číslo. Jedinou výjimku tvoří panství 

Liberec, kde vzhledem k obrovskému procentu nekatolíků ani nebyla možnost příliš velké 

množství nábožensky smíšených manželství vytvořit. 

     Poměr mezi nekatolictvím a katolictvím manželů se stejným vyznáním závisí samozřejmě 

zase na celkovém rozložení náboženství na panství: kde je panství většinově katolické, tam 

více katolických manželství (například Kácov), kde je naopak větší podíl nekatolíků, tam je 

více manželství nekatolických (například Turnov, Liberec). Podstatné je ale to, že na každém 

panství se vždy nachází zhruba 20 – 30 % manželství, kde jsou oba partneři nekatoličtí. 
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     Co se týče manželů s různým vyznáním, převažují, a to s naprostou pravidelností, páry, 

kde muž katolík a žena nekatolička. Párů s opačným rozdělením konfesí se vyskytuje jen 

velmi málo – od tří do devíti manželství z celkového počtu manželských párů. 

     Tyto skutečnosti opět potvrzují tendenci mužů jako hlav domácnosti, kteří, když už se 

ostatní členové domácnosti hlásili k nekatolictví, se alespoň oni přihlásili k víře katolické. Na 

některých panstvích se to projevuje samozřejmě silněji, někde slaběji. 

 
 
 

F. Děti a čeleď ve vztahu k hlavě rodiny 
 

     Vlastní děti hospodáře a jeho čeleď jsem spojila do jedné tabulky, protože, jak už jsem 

zmínila34, čeleď byla hospodářovým dětem postavena na roveň a musela hospodáře a 

hospodyni ctít jako své vlastní rodiče, kteří je měli vychovávat a mravně vést. Jde zde 

především o to, do jaké míry se děti a čeleď autoritou hospodáře (či v případě dětí otce) řídily 

i v oblasti náboženské, tedy kam až tato autorita sahala a zda byla vůbec nějak omezená. 

     Pro přehlednost údajů v tabulce jsem jako ukazatel odlišného vyznání od hospodáře vzala 

to, že alespoň jedno dítě, či děvečka nebo čeledín musí být odlišného vyznání. V Soupisu 

poddaných podle víry se totiž často ukazuje, že ani čeleď a děti samotné nebyly, co se týče 

náboženství, homogenní. 

     Jako základní jednotku jsem v tomto případě vzala rodinu jako takovou, rodiče – tedy 

především hlava rodiny – a děti, ke kterým připočítávám samozřejmě i čeleď. Jako hlavu 

rodiny jsem brala i podruha či podruhyni pokud měli vlastní děti. 

 
 
Tabulka F/1 – Boleslavsko, panství Staré Hrady 

Všichni stejného vyznání jako hlava 
rodiny 

Alespoň jeden jiného vyznání jako 
hlava rodiny 

Vyznání hlavy 
rodiny 

Absolutně V procentech Absolutně V procentech  

Katolík 34 36,56 43 46,24 
Nekatolík 14 15,05   2   2,15 

Celkem 48 51,61 45 48,39 

 
 

                                                 
34 Viz výše, str. 16 – 17. 
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     Na panství Staré Hrady jsou všechny děti a čeleď stejného vyznání jako hlava rodiny 

v 51,61 % rodinách, zatímco alespoň jedno dítě či čeledín nebo děvečka rozdílného ve 48,39 

%, což je poměrně vyrovnané. 

     Pokud byl hospodář katolík, děti a čeleď byly spíše jiného vyznání, a to až ve 46,24 % 

(stejného vyznání 36,56 %). Pokud byl hospodář nekatolík, jeho děti a čeleď byly spíš 

stejného vyznání (15,05 %); k odlišnému vyznání se hlásily jen ve dvou případech (2,15 %). 

 
 
Tabulka F/2 – Boleslavsko, panství Turnov 

Všichni stejného vyznání jako hlava 
rodiny 

Aspoň jeden jiného vyznání než 
hlava rodiny 

Vyznání hlavy 
rodiny 

Absolutně V procentech Absolutně V procentech 

Nekatolík 54 40,91 18 13,64 
Katolík 18 13,64 42 31,81 

Celkem 72 54,55 60 45,45 

 
 
     V Turnově můžeme nalézt podobný poměr jako na panství Staré Hrady. Rodin, kde jsou 

děti a čeleď stejného vyznání jako hospodář je 54,55 %, a rodin, kde alespoň jeden nebo jedna 

odlišného vyznání 45,45 %, což v sobě nese rozdíl pouze zhruba devíti procent. 

     U nekatolických hospodářů žijí z větší části – tedy ze 40,91 % - děti a čeleď stejného 

vyznání; i čeleď a děti odlišného vyznání jen ve 13,64 % případů. U katolických hospodářů je 

situace opačná: v 31,81 % domácností katolického hospodáře žijí i nekatolické děti a čeleď, 

zatímco jen katolické děti a čeleď žijí ve 13,64 % domácností. 

 
 
Tabulka F/3 – Boleslavsko, panství Liberec 

Všichni stejného vyznání jako 
hlava rodiny 

Alespoň jeden jiného vyznání než 
hlava rodiny 

Vyznání hlavě 
rodiny 

absolutně v procentech absolutně v procentech 

Nekatolík bez 
naděje 

407 56,76 243 33,89 

Nekatolík 
s nadějí 

  21   2,93   14   1,95 

Katolík     7   0,98   25   3,49 

Celkem 435 60,67 282 39,33 

 
 
     V Liberci tvoří domácnosti, kde jsou všichni děti a čeleď stejného vyznání jako hospodář, 

60,67 %, domácnosti, kde alespoň jedno dítě nebo čeledín či děvečka byli vyznání odlišného, 
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39,33 %, což se hodnotě na ostatních vybraných panstvích blíží mnohem více než v předešlé 

podkapitole. 

     Nejvíce domácností – 56,76 % – je takových, kde jsou hlava rodiny a všechna čeleď a děti 

nekatolíci bez naděje. 33,89 % pak představuje domácnosti s nekatolickou hlavou rodiny bez 

naděje na obrácení, kde je i čeleď či děti jiného vyznání. 

     V dalších kategoriích jsou procenta už velmi malá. Domácností, kde je hlava rodiny i děti 

a všechna čeleď nekatoličtí s nadějí, je 2, 93 %; kde jsou všichni katolíci 0,98 %. Co se týče 

domácností, kde žili i děti a čeleď odlišného vyznání než hlava rodiny, u nekatolických 

hospodářů či hospodyň s nadějí na obrácení to činí 1,95 % a u katolického 3,49 %. 

     Vidíme zde tedy naprosto odlišnou situaci, než na předchozích dvou panstvích (a i třech 

následujících; viz E/4-6), kde v rodinách, kde žila pospolu i čeleď a děti jiného vyznání než 

hospodář či samostatně hospodařící hospodyně, převládaly katolické hlavy domácnosti, 

zatímco na panství Liberec mají největší podíl domácnosti, kde jsou hospodář či hospodyně 

nekatolické víry bez naděje na obrácení. Zajímavé je, že na druhém místě jsou rodiny s hlavou 

domácnosti katolickou a až teprve pak následuje nekatolická hlava rodiny s nadějí, což je 

opačný vzorec než u domácností, kde všichni včetně čeledě vyznávali stejné náboženství, 

aspoň co se týče dvou naposledy zmíněných hodnot. 

 
 
Tabulka F/4 – Čáslavsko, panství Třebešice, Vrbice, Modletín 

Všichni stejného vyznání jako hlava 
rodiny 

Aspoň jeden jiného vyznání než 
hlava rodiny 

Vyznání hlava 
rodiny 

Absolutně V procentech Absolutně V procentech 

Nekatolík 56 38,89   3   2,08 
Katolík   1   0,70 84 58,33 

Celkem 57 39,58 87 60,42 

 
 
     Na panství Třebešice, Vrbice, Modletín byl podíl rodin, kde všechna čeleď i děti byly 

stejného vyznání jako hospodář, 58,71 % a rodin, kde byla i čeleď a děti jiného vyznání než 

hospodář, 41,29 %. To ukazuje trochu větší rozptyl, ale opět ne tak výrazný; a rodin, kde se 

všechny děti i čeleď hlásí ke stejnému náboženství, bylo vždy o něco více. 

     U katolických hospodářů žily až z 58,83 % děti a čeleď jiného vyznání než hospodář, 

stejného pouze 0,7 % (konkrétně se jedná jen o jednu jedinou rodinu). U nekatolických 

hospodářů vidíme stav úplně opačný, ovšem ne v tak extrémní podobě. Rodin, kde u 
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nekatolického hospodáře žily jen děti a čeleď stejného vyznání, se na tomto panství nachází 

38,89 %, a kde i katolického vyznání – 2,08 %. 

 
 
Tabulka F/5 – Čáslavsko, panství Tupadly 

Všichni stejného vyznání jako hlava 
rodiny 

Aspoň jeden jiného vyznání než 
hlava rodiny 

Vyznání hlava 
rodiny 

absolutně v procentech absolutně v procentech 

Nekatolík 11 12,36   1   1,12 
Katolík 17 19,10 60 67,42 

Celkem 28 31,46 61 68,54 

 
 
     Na paství Tupadly je opět rozdíl výraznější, ale s úplně opačnými čísly než na všech třech 

předešlých boleslavských panstvích. Je zde mnohem více rodin, kde mají děti a čeleď i jinou 

konfesi než hospodář – tedy plných 68,54 %. 

     V rodinách katolických hospodářů nacházíme více čeledě a dětí nekatolického vyznání, a 

to až v 67,42 % všech rodin, zatímco pouze katolické děti a čeleď žily jen v 19,10 % rodin. 

V rodinách nekatolických hospodářů byla situace opačná – jen nekatolické děti a čeleď žily ve 

12,36 %, zatímco i katolické děti a čeleď žily jen v 1,12 % (tedy jedna jediná rodina). 

 
 
Tabulka F/6 – Čáslavsko, panství Kácov 

Všichni stejného vyznání jako hlava 
rodiny 

Aspoň jeden jiného vyznání než 
hlava rodiny 

Vyznání hlava 
rodiny 

Absolutně V procentech Absolutně V procentech 

Nekatolík 12 13,79   2   2,30 
Katolík 24 27,59 49 56,32 

Celkem 36 41,38 51 58,62 

 
 
     Panství Kácov ukazuje stejná čísla jako panství Tupadly, i když teď jsou poněkud 

vyrovnanější. Rodiny, kde byli všichni stejného vyznání, činí 41,38 % a kde žila i čeleď a děti 

odlišného vyznání, 58,62 %. 

     V rodinách katolických hospodářů žily opět i děti a čeleď nekatolického vyznání až 

v 56,62 % všech rodin, jen katolická čeleď a děti v 27,59 %, což je také, vzhledem k číslům 

na jiných panstvích, nezanedbatelné. U nekatolických rodin můžeme naopak najít 13,79 % 

rodin, kde jsou děti a čeleď jen nekatolické, a jen 2,3 % rodin (konkrétně dvě rodiny), kde žijí 

i děti a čeleď katolické. 
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     Ať už jsou tedy procenta rozložení konfese jakákoli, hospodáři, respektive hlavy rodiny, 

jsou vždy většinově katoličtí. Jestli jich děti a čeleď byli katolické či spíše nekatolické, to už 

zaleželo na rázu jednotlivých panství; každopádně však podíl domácností, na kterých bychom 

mohli najít i nekatolické děti a čeleď v žádném z mnou vybraných panství není nikdy nízký. 

     Pokud byla hlava rodiny nekatolická – jejich počet byl sice menší než hospodářů 

katolických, ale rozhodně to nebyl počet zanedbatelný –, děti a čeleď byly vždy v drtivé 

většině také nekatolické. Aby byl otec (či matka v případě vdov) nekatolík a jeho děti a čeleď 

katoličtí se stalo pouze zhruba ve 2 % (výjimku tvoří pouze boleslavské panství Turnov, kde 

tato skupina tvoří až 13,64 %). 

     Panství Liberec v tomto ohledu opět celou strukturu porušuje. Celému obrazu dominuje 

nekatolictví bez naděje na obrácení, a to jak v rodinách, kde byli všichni stejného vyznání, tak 

i v těch, kde žily i děti a čeleď jiného vyznání. Je zajímavé, že u katolických hlav rodiny žijí 

z 3,49 % i děti a čeleď nekatolického vyznání (s nadějí i bez naděje na obrácení), zatímco jen 

katolické děti a čeleď pouze v 0,98 %. To by mohlo potvrzovat tendenci hlav domácnosti 

přihlásit se ke katolictví, i když jsou ostatní členové rodiny nekatoličtí, ačkoli zrovna na 

panství Liberec se tato tendence projevuje jen velmi nepatrně. Ovšem podle celkového 

rozložení bych věřila, že na tomto panství většinou označení konfese v Soupisu poddaných 

podle víry odpovídá skutečnosti. Otázka je, jak je to s přidaným určením „s nadějí na 

obrácení“ a „bez naděje na obrácení“ – tedy jestli tomu, kromě těch, co soupisy pro panství 

zpracovávali, přikládali lidé důležitost. Podle toho, že jak můžeme vidět z tabulky E/3, 

rozvrstvení nekatolíků s nadějí a bez naděje neodpovídá předešlým zjištěním (i 

v domácnostech, kde spolu žijí lidé s rozdílným vyznáním, tvoří většinu hlav rodiny 

nekatolíci bez naděje), můžeme soudit, že asi příliš ne. 

 
 
 

G. Podruzi ve vztahu k hospodáři 
 

     Vzhledem k tomu, že jen na třech panství jsou podruzi evidováni přímo u hospodáře, u 

kterého bydlí, byla pro tuto analýzu vhodná jen tato panství, ač jich není mnoho. Otázka je 

podobná jako u předchozí kapitoly, tedy do jaké míry podruzi a zda vůbec podléhali autoritě 

hospodáře. 
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     Rozlišení je opět postaveno na kriteriu, zda jsou podruzi všichni stejného vyznání jako 

hospodář, či alespoň jeden jiného, přičemž jako bernou minci jsem brala vyznání „hlavy“ 

podružské domácnosti, pokud měl podruh či podruhyně děti, či šlo o manželský pár. 

 
 
Tabulka G/1 – Boleslavsko, panství Staré Hrady 

Všichni stejného vyznání jako 
hospodář 

Alespoň jeden jiného vyznání jako 
hospodář 

Vyznání 
hospodáře 

Absolutně V procentech Absolutně V procentech 

Katolík 14 35,00 15 37,50 
Nekatolík   8 20,00   3   7,50 

Celkem 22 55,00 18 45,00 

 
 
     Na panství Staré Hrady nacházíme 55 % hospodářství, na nichž žijí podruzi stejného 

vyznání jako hospodář, a 45 % hospodářství, kde žijí i podruzi jiného vyznání než hospodář.  

     Pokud se jedná o hospodářství katolického hospodáře, z 35 % všech hospodářství, kde byli 

ubytovaní podruzi, zde žili jen podruzi katolického vyznání a z 37,5 % také podruzi 

nekatoličtí. Nekatolická hospodářství jsou celkově mnohem méně zastoupena: ve 20 % 

hospodářství žijí u nekatolického hospodáře pouze nekatoličtí podruzi, v 7,5 % i katoličtí. 

 
 
Tabulka G/2 – Boleslavsko, panství Turnov 

Všichni stejného vyznání jako 
hospodář 

Aspoň jeden jiného vyznání než 
hospodář 

Vyznání 
hospodáře 

Absolutně V procentech Absolutně V procentech 

Nekatolík 23 34,33 12 17,91 
Katolík   9 13,43 23 34,33 

Celkem 32 47,76 35 52,24 

 
 
     Na panství Turnov je 47,76 % hospodářství, kde žijí podruzi se shodným vyznáním jako 

hospodář, a 52,24 % hospodářství, kde žijí i podruzi vyznání odlišného, což je opět poměrně 

vyrovnané. 

     Ve 34,33 % byl hospodář katolík a alespoň jeden podruh nekatolík, zatímco pouze 

podruzi-katolíci u katolických hospodářů žili pouze ve 13,43 %. Co se týče domácností 

nekatolických hospodářů, situace je naprosto opačná. Z 34,33 % případů u nich žijí čistě 

nekatoličtí podruzi, zatímco ze 17,91 % také katoličtí, což je vzhledem k údajům na 

předchozím panství dost vysoké procento. 
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Tabulka G/3 – Boleslavsko, panství Liberec 

Všichni stejného vyznání jako 
hospodář 

Alespoň jeden jiného vyznání než 
hospodář 

Vyznání 
hospodáře 

absolutně v procentech absolutně v procentech 

Nekatolík bez 
naděje 

374 88,00 19   4,17 

Nekatolík 
s nadějí 

    3   0,71 16   3,76 

Katolík     3   0,71 10   2,35 

Celkem 380 89,42 45 10,58 

 
 
     Panství Liberec se v tomto ohledu od předchozích dvou panství liší. Z 89,42 % 

hospodářství jde o usedlosti, kde žijí pouze podruzi, jejichž vyznání se shoduje s vyznáním 

hospodáře. Nejvíce procent (88 %) dosahují domácnosti, kde hospodář i podruzi jsou 

nekatolíci bez naděje. Další domácnosti, kde hospodář i podruzi vyznávají stejné náboženství, 

dosahují jak v případě katolického hospodáře, tak i nekatolického hospodáře s nadějí, 0,71 %. 

     Co se týče hospodářství, kde žijí i podruzi jiného vyznání než hospodář, ve všech 

kategoriích se hodnoty pohybují od tří do čtyř procent. 

     Opět je, jako při jiných analýzách tohoto panství, jasně vidět výrazný vliv nekatolictví bez 

naděje. 

 

     Je to příliš nízký vzorek na to, aby se z toho daly vyvozovat platné závěry, ale je vidět, 

stejně jako v případě dětí a čeledě, že vyznání velké autoritě hospodáře domu nepodléhalo. Na 

panstvích Staré Hrady a Turnov je zhruba z padesáti procent alespoň jeden podruh jiného 

vyznání než hospodář. V Liberci je to je to jen okolo deseti procent, což ale také není 

zanedbatelné číslo. Otázka, jak moc v opačném případě, tedy, když se vyznání hospodáře a 

podruhů shodovalo, hrála roli jak autorita hospodáře, tak skutečné vnitřní přesvědčení 

podruhů. To znamená otázku, zda byl katolíkem či nekatolíkem, protože to tak cítil, nebo zda 

nad ním uplatnil svůj vliv jeho hospodář.  

     Navíc zde vyvstává problém, zda hospodář při poskytování ubytování podruhům (a také 

při výběru své čeledě) považoval příslušnost ke konfesi jako nutné kriterium. Pokud bychom 

předpokládali, že tomu tak bylo, potom bychom nutně měli dojít k závěru, že katoličtí 

hospodáři, u kterých žila nekatolická čeleď a podruzi, nebyli ve svém katolictví upřímní.  
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     Ale z údajů, které jsem zpracovala, vyplývá, že v mnoha případech vedle sebe žila 

katolická i nekatolická čeleď a podruzi, a to jak u katolických hospodářů, tak i u 

nekatolických (a nekatolické hospodáře můžeme za daných okolností jen těžko nařknout 

z neupřímnosti, spíš ze statečnosti). Z toho bychom mohli vyvodit, že na vyznání v této době 

hospodářům ještě příliš nezáleželo. 

     Nehledě na to, že u podruhů stále není úplně jasné, zda skutečně žili pod hospodářovým 

autoritativním dohledem. Takže náboženství podruhů hospodáře nejen že nemuselo zajímat, 

ale hlavně možná na to vůbec nemusela přijít řeč. Do určité míry tomu odpovídá i údaj 

z panství Turnov o 17,91 % hospodářství, kde u nekatolického hospodáře žijí i katoličtí 

podruzi. Toto číslo je daleko vyšší než u dětí a čeledě ve vztahu k hlavě rodiny.  

 
 
 

H. Žena v čele domácnosti 
 

     V této kapitole se zabývám otázkou, zda podíl žen v čele domácnosti závisí na příslušnosti 

ke katolické či nekatolické víře. Základem pro tuto analýzu je celkový počet hospodářů a 

podruhů daného vyznání35, jde tedy například o podíl domácností v čele se ženou 

nekatoličkou ze všech domácností, kde stojí v čele nekatolík. Ženou v čele domácnosti přitom 

chápu ženu svobodnou či ovdovělou – popřípadě vdovu s dětmi –, která je v Soupisu 

poddaných podle víry uvedena jako členka samostatné domácnosti, protože pokud byla žena 

vdaná (či žila u svých rodičů – v tom případě je zanesena v kolonce „dítě“), uváděl Soupis 

jako hlavu domácnosti jejího manžela. 

     Podle článku Sheilagh Ogilvie a Jeremyho Edwardse byl podíl ženských domácností, který 

autoři získali ze zkoumání panství Frýdlant a Liberec, nižší než v jiných oblastech Evropy36. 

Ženské domácnosti zřejmě podléhaly vrchnostenskému tlaku, který pravděpodobně nesouvisí 

ani tak s ekonomickými faktory, jako spíše s rázem nevolnictví v českých zemích37. Brůžková 

ve své bakalářské práci pro Čáslavský kraj a panství Frýdlant zjistila, že v čele domácností 

většinou stály ženy s dětmi a čeledí; co se týče podružských poddomácností, většinou šlo o 

                                                 
35 O procentuálních hodnotách nekatolických a katolických hospodyň a podruhyň, které mají základ v celkovém 
počtu všech žen v čele domácností, nebo podružských poddomácností viz kapitola Náboženství podle postavení 
v domě str. 34 – 39. 
36 Sheilagh Ogilvie – Jeremy Edwards, Ženy a „druhé nevolnictví“ v Čechách na počátku novověku 
v Historické demografii 22/1998 (Praha 1998), str. 14 – 16. 
37 Sheilagh Ogilvie – Jeremy Edwards, Ženy a „druhé nevolnictví“ v Čechách na počátku novověku 
v Historické demografii 22/1998 (Praha 1998), str. 30 – 31. 



 57 

osaměle žijící osoby. Na četnost domácností vedených ženami měla podle ní vliv i velikost 

domácnosti38. 

 
 
Tabulka H/1 – Boleslavsko, panství Staré Hrady 

Nekatoličky Katoličky Celkem  
absolutně v % absolutně v % absolutně v % 

Usedlé 16 28,07   7   4,17 23 10,22 
Podruhyně 18 69,23 12 57,14 30 63,83 

Celkem 34 40,96 19 10,05 53 19,49 

 
 
     Celkové procento všech žen v čele jak usedlostí, tak podružských poddomácností na 

panství Staré Hrady dosahuje 19,49 %, přičemž na usedlostech je celkové procento bez 

ohledu na náboženství 10,22 %, což je mnohem méně než podruhyň v čele svých 

podružských poddomácností, které dosahovaly až 63,83 % (tato hodnota představuje nejvyšší 

procento podružských poddomácností ze všech mnou vybraných panství). 

     Pokud se na to podíváme z hlediska rozdělení podle příslušnosti ke katolictví či 

nekatolictví, tak na usedlých hospodářstvích, kde hospodářem je nekatolík, žena stojí v čele 

28,07 % hospodářství, zatímco, kde je katolík, jen 4,17 %. To samé můžeme pozorovat i 

v podružských poddomácnostech, ovšem s tím, že procenta jsou vyšší (nekatoličky stojí v čele 

69,23 % domácností a katoličky v 57,14 %) a rozdíl mezi nimi není tak propastný. 

     I celkově pak, když spojíme usedlá hospodářství a poddanské poddomácnosti, nám vyjde, 

že v nekatolických domácnostech je mnohem větší procento (40,96 %) žen v čele než 

v domácnostech s katolickým hospodářem (10,05 %). 

 
 
Tabulka H/2 – Boleslavsko, panství Turnov 

Nekatolička Katolička Celkem  
absolutně v % absolutně v % absolutně v % 

Usedlé   4   6,45   3   5,00   7   5,74 
Podruhyně 30 41,67   9 28,13 39 37,50 

Celkem 34 25,37 12 13,04 46 20,35 

 
 
     V Turnově je situace podobná, celkově ženy samostatně hospodaří ve 20,35 % všech 

domácností i podružských poddomácností, usedlé hospodyně dosahují dokonce ještě menšího 

                                                 
38 Pavla Brůžková, Ženy v čelech domácností v polovině 17. století (Praha 2005), str. 49 – 53. 
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procenta než na Starých Hradech – 5,74 %, což se zhruba vyskytuje i u jiných panstvích; 

podruhyně pak tvoří 37,5 %, což je také častá hodnota. 

     Co se týče usedlých, účast žen na vedení domácnosti je nízká; nekatoličky stojí v čele 6,45 

% domácností, zatímco katoličky v 5 % domácností. Zde můžeme vidět, že rozdíl není příliš 

veliký. U podruhů je pak rozdíl poněkud vyšší – nekatolické podruhyně stojí v čele 41,67 % 

poddomácností, zatímco katolické v 28,13 % domácností. 

     Celkově je opět procento nekatoliček v čele usedlostí i podružských poddomácností vyšší 

než katoliček. 

 
 
Tabulka H/3 – Boleslavsko, panství Liberec 

Nek. bez naděje Nek. s nadějí Katoličky Celkem  
absol. v % absol. v % absol. v % absol. v % 

Usedlé   55   6,35 2   6,25 0   0,00   57   6,10 
Podruh. 276 50,27 4 14,29 5 22,73 285 47,58 

Celkem 331 23,39 6 10,00 5   8,62 342 22,31 

 
 
     Největší procento samostatně hospodařících žen – ať už na statku či v podruží – nacházíme 

v Liberci, a to ve 22,31 % všech domácností, přičemž usedlé hospodyně vedou domácnost 

pouze v 6,1 %, zatímco podruhyně v celých 47,58 %. 

     Zajímavé je rozdělení usedlých hospodyň a podruhyň podle náboženství. U usedlých 

nenacházíme, co se týče procent, mezi nekatoličkami bez naděje a nekatoličkami s nadějí 

prakticky vůbec žádný rozdíl, nekatoličky bez naděje stojí v čele 6,35 % usedlostí, kde 

hospodář je nekatolík bez naděje, a nekatoličky s nadějí v 6,25 %. Katolička mezi usedlými 

samostatnými hospodyněmi přitom není ani jedna. 

     U podruhyň už je ale situace mnohem barvitější. Nekatoličky bez naděje vedou až 

polovinu (50,27 %) podružských poddomácností, zatímco nekatoličky s nadějí jen 14,29 %, 

což sice stále představuje větší podíl než u usedlých hospodyň, ale procento katolických 

samostatně hospodařících podruhyň je přece jen o něco vyšší – 22,73 %. 

     Z hlediska rozlišení mezi usedlými hospodyněmi a podruhyněmi se tedy rozložení údajů 

od ostatních mnou vybraných panství podstatně liší, respektive neodpovídá očekávání, že 

procenta žen v čele usedlostí a podružských poddomácností budou od nekatolicky bez naděje 

přes nekatoličky s nadějí až ke katoličkám klesat (u usedlých by tomu sice tak být mohlo, ale 

rozdíl mezi dvěma prvními hledisky je tak nepatrný, že může jít o pouhou náhodu). Pokud se 

na to ale podíváme pouze z hlediska náboženského a odhlédneme od rozdělení na usedlé a 
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podruhyně, vidíme, že s hodnotami pro nekatoličky bez naděje 23,39 %, nekatoličky s nadějí 

10 % a katoličky 8,62 % toto panství celkovému obrazu na ostatních panstvích zhruba 

odpovídá. 

 
 
Tabulka H/4 – Čáslavsko, panství Třebešice, Vrbice, Modletín 

Nekatoličky Katoličky Celkem  
absolutně v % absolutně v % absolutně v % 

Usedlé   6 12,00 3   3,41   9   6,52 
Podruhyně 13 38,24 4 28,57 17 35,42 

Celkem 19 22,62 7   6,86 26 13,98 

 
 
     Na panství Třebešice, Vrbice, Modletín je celkové procento všech samostatně 

hospodařících žen 13,98 %, přičemž hospodyně na usedlých hospodářstvích představují 

pouhých 6,52 %, zatímco podruhyně dosahují až 35,42 %. 

     Nekatolické hospodyně jako i v jiných panstvích, která jsem analyzovala, dosahují 

mnohem většího podílu než katolické. U usedlých je to 12 % nekatoliček v protikladu ke 3,41 

% katoliček, u podruhů pak nekatolické podruhyně dosahují 38,24 %, zatímco katolické 28,57 

%. 

 
 
Tabulka H/5 – Čáslavsko, panství Tupadly 

Nekatoličky Katoličky Celkem  
absolutně v % absolutně v % absolutně v % 

Usedlé   2 20,00 1   1,04   3   2,83 
Podruhyně 10 28,57 3 15,79 13 24,07 

Celkem 12 26,67 4   3,48 16 10,00 

 
 
     Na panství Tupadly, když se podíváme na absolutní čísla, nacházíme nejmenší počet žen 

v čele domácností ze všech panství, která jsem vybrala. To je vidět i na celkovém procentu 

všech žen v čele domácnosti, které činí 10 %, což představuje nejnižší procentuální hodnotu 

ze všech vybraných panství. U usedlých jde v tomto případě celkově o 2,83 % usedlostí v čele 

se ženou, a u podruhů o 24,07 %. 

     Ale i přes tato nízká čísla můžeme vypozorovat stejný vzorec jako u předešlých panství. 

Jak u usedlých tak u podruhů je vždy vyšší procento domácností, kde stojí v čele žena, tam, 

kde je hospodář nekatolický – ať už se díváme na usedlé hospodáře nebo na podruhy. 
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Procenta u usedlých hospodyň jsou samozřejmě nižší a také je mezi nimi větší rozptyl než u 

podruhyň, ale to rovněž představuje fakt, který se objevuje i u ostatních mnou analyzovaných 

panství. 

 
 
Tabulka H/6 – Čáslavsko, panství Kácov 

Nekatoličky Katoličky Celkem  
absolutně v % absolutně v % absolutně v % 

Usedlé   5 27,78 14 10,00 19 12,03 
Podruhyně 13 41,94   8 29,63 21 36,21 

Celkem 18 36,73 22 13,17 40 18,52 

 
 
     Celkové procento všech žen v čele domácnosti je na panství Kácov 18,52 %. Na 

usedlostech stojí v čele žena v 12,03 % hospodářství, což je vůbec nejvyšší procento ze všech 

zde uvedených panství. V podruží pak jde o 36,21 %. 

     V rozdělení podle příslušnosti ke katolictví či nekatolictví tu máme opět ten samý scénář 

jako na všech panstvích uvedených před ním. Nekatoličky stojí jak celkově (36,73 %), tak 

v rozdělení na usedlé (27,78 %) a podruhyně (10 %) v čele mnohem více domácností než 

katoličky. 

 

     Souhrnně můžeme říci, že na všech panstvích vždy nacházíme větší podíl samostatně 

hospodařících podruhyň než samostatně hospodařících statkářek a také větší podíl 

nekatolických žen v čele domácností než katolických. Tato fakta jsou velmi zajímavá, ale 

otázka je, jak je můžeme dále interpretovat.  

     Z předchozího zkoumání je zřejmé, že i vdané ženy jsou více nekatolické než ženatí 

muži39. V tomto případě by se z toho dalo vyvozovat, že na manželky, které v podstatě 

nereprezentovaly domácnost navenek a nebylo na ně tolik vidět, nebyl zatím kladen takový 

nárok na to, aby byly katolické. Ovšem například vdovy s dětmi, které zůstávaly neprovdané 

(vdovám se obecně hůře vstupovalo do dalšího manželství40), svou domácnost navenek 

reprezentovat musely, tudíž by bylo logické předpokládat, že i ony se raději alespoň na oko 

přihlásí ke katolictví. To se však nedělo a nám tak vyvstává otázka, jak je to možné, tedy 

respektive jaký je rozdíl mezi ženskými domácnostmi a domácnostmi vedenými muži. 

                                                 
39 Viz výše str. 30 – 34. 
40 Jan Horský, Markéta Seligová, Rodina našich předků (Praha 1997), str. 92 – 94. 
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     Ať už to znamená cokoli, situace ještě zdaleka nebyla tak striktní, když se na panství 

Liberec drtivá většina obyvatel hlásí k nekatolictví (hlavně jde o nekatolíky bez naděje na 

obrácení), což samo o sobě vyvolává velký údiv a obdiv. Takže pokud procenta žen v čele 

domácností vykazují takovéto rozvržení, nemohlo by to znamenat, že i katoličtí muži, jejichž 

ženy jsou nekatoličkami, pouze vyjádřili své skutečné přesvědčení? Na druhou stranu však 

musíme konstatovat, že bez ohledu na celkovou náboženskou situaci nacházíme na všech 

panstvích vždy o něco vyšší procento nekatoliček než nekatolíků, ať už celkově či v rozdělení 

na různá hlediska. Jsou tedy muži obecně pod větším dozorem vrchností, aby přijali 

katolickou víru? 

     Navíc je zajímavé, že ženy vykazují větší podíl samostatně hospodařících hospodyň 

v hospodářstvích, kde stojí v čele nekatolický hospodář. To může vyvolat otázku, zda nebylo 

nekatolické společenství k domácnostem v čele se ženou tolerantnější. Ovšem, vzhledem 

k tomu, že ze Soupisu poddaných podle víry můžeme získat jen strohá čísla, o tom můžeme 

jen spekulovat. 

 
 
 

I.  Shrnutí 
 

     Z předchozích analýz vyplývá, že příslušnost ke katolické či nekatolické víře vykazuje 

souvislost jak s věkem a pohlavím, tak i s postavením v domácnosti a také na tom, zda byl 

dotyčný svobodný či žil v manželství. 

     Co se týče věku, nekatolíci v naprosté většině převažují především v nižších věkových 

kategoriích, což neodpovídá předpokladu, že mladá generace by vzhledem k tlakům vrchností 

a císařských úředníků už měla být všude převážně katolická. Katolíci začínají převažovat, 

především u mužů, zhruba od třicátého čtyřícátého věku, což ale do určité míry souvisí s tím, 

že mnoho jich v tomto věku bylo již ženatých – a ženatí muži, především usedlí, měli větší 

tendenci stát se katolíky. U starších věkových kategorií jsou výsledná čísla trochu 

rozmanitější: na třech panstvích – Staré hrady, Tupadly a Kácov – mezi staršími lidmi 

výrazně převažují katolíci, zatímco na panství Třebešice, Vrbice, Modletín, Turnov a 

samozřejmě Liberec je tomu naopak. Musíme samozřejmě vzít v úvahu vysokou úmrtnost, 

takže hodnoty zjištěné například v kategorii 55 – 59 nebudou tak směrodatné jako hodnoty 

zjištěné v kategorii 30 – 34. Ale i přesto je pozoruhodné, že na panstvích, kde je takové 

množství nekatolických dětí a mladých lidí, nacházíme naopak vysoká procenta katolíků nad 
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padesát. Předpoklad, že nejvíce nekatolíků najdeme mezi staršími obyvateli panství se tedy 

nenaplnil, což vyvolává otázku, jestli byli starší lidé náchylnější rekatolizačnímu tlaku 

podlehnout, či pouze trvali na své víře, kterou vyznávali již před třicetiletou válkou. 

     Ať už se při porovnávání mužů a žen podíváme na jakékoli kriterium porovnávání podílu 

mezi katolíky a nekatolíky, v převážné většině, bez ohledu na to, jestli celkově převažují 

katolíci či nekatolíci, dosahovaly ženy (i když byly třeba většinově katolické) vždy o něco 

vyššího procenta nekatoliček než muži ve stejné kategorii. Velmi dobře se to dá například 

vysledovat v různých věkových kategoriích41, ale nejvíce zarážející je tato skutečnost 

v kategorii hlav domácnosti, kdy byly ženy, které stály v čele domácností, nekatolické daleko 

více než muži, přestože měly jako hlavy domácnosti podléhat stejnému dozoru jako jejich 

mužští protějšci, kteří zvláště pokud měli ženu a děti, se hlásili spíše ke katolictví. Zdá se, že 

zde existuje nějaká obecnější tendence žen setrvávat v nekatolické víře, zatímco muži spíše 

přijímali víru katolickou. 

     Ohledně usedlých a neusedlých čísla naopak nepřinášejí nic překvapivého. Obyvatelé 

panství, kteří hospodařili na vlastních usedlostech, se více klonili k tomu, aby přijali 

katolickou víru, než neusedlí podruzi. To zřejmě vypovídá o menší míře dohledu vrchností 

nad nezakoupenými poddanými, kteří tedy nemuseli v takové míře přecházet na katolickou 

víru, jako poddaní usedlí. 

     Přihlášení se ke katolické či nekatolické víře záleželo také na tom, zda poddaný žil 

v manželství nebo byl svobodný, zvláště pokud šlo o muže. Ženatí muži měli mnohem větši 

tendenci hlásit se ke katolictví než muži svobodní. Toto platí do určité míry i pro ženy, ačkoli 

ne v takovém rozsahu – v některých mnou vybraných panstvích je procento vdaných katoliček 

skutečně vyšší než nekatoliček, ale ne tak vysoké jako v případě ženatých katolíků; 

v některých panstvích ale naopak platil úplně opačný vzorec, kdy procento vdaných 

nekatoliček dosahuje téměř stejně vysokých procent jako procento ženatých katolíků.  

     Tento závěr se potvrzuje také při porovnání náboženství mezi manželi, kde můžeme 

pozorovat větší tendenci manželů přijmout katolickou víru, než manželek – zvláště dobře je to 

vidět na párech, kde jsou oba partneři různého vyznání: v naprosté většině převažují manželé, 

u kterých se manžel hlásí ke katolické víře a žena k nekatolické, opačný případ nastává jen 

velmi zřídka. Co se týče samotné homogenity či heterogenity vyznání manželů, v pěti ze šesti 

mých vybraných panstvích se páry s různým vyznáním vyskytují poměrně často. Liberec 

v tomto představuje výjimku, zde je většina manželských párů nábožensky homogenních a 

                                                 
41 Viz výše str. 20 – 30. 
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nekatolických. Do určité míry to vyvolává otázku, jak často se nábožensky heterogenní 

manželské páry vyskytovaly před třicetiletou válkou, protože mnoho ženatých mužů, jak se 

zdá, poté podlehlo tlaku, zatímco jeho rodina zatím zůstala ušetřena. 

     Rozbor náboženství u dětí a čeledě pak potvrzuje, co už bylo řečeno výše, tedy to, že 

nekatolictví je především vázáno na nižší věkové kategorie. Výraz „dítě“ sice označuje také 

právní kategorii, tedy status člověka, který stále ještě žil pod dohledem svých rodičů, což se 

samozřejmě týká i čeledě, ovšem většina dětí a čeládky se pohybuje v rozmezí od desíti do 

dvaceti, pětadvaceti let (na panství Třebešice, Vrbice, Modletín jsou děti uvedeny už od věku 

jednoho roku), což je přesně ten věk, kde je nejvyšší procento nekatolíků. 

     Co se týče autority hospodáře a otce, podle údajů, které jsem získala, vyplývá, že tato 

autorita se na děti a čeleď nevztahuje tak striktně, jak bychom očekávali. Samozřejmě je opět 

otázkou, do jaké míry je otcovo či hospodářovo katolictví (protože u všech panstvích v mém 

výběru je větší procento hospodářů katolíků, u kterých žily i děti a čeleď nekatolického 

vyznání) upřímné, tedy zda ve skutečnosti nehlásí ke stejnému vyznání jako jeho děti a čeleď. 

Zde to ale není tak jednoduché, neboť jak jsem již uvedla, mnohde ani samotné děti a čeleď 

nebyly nábožensky homogenní. 

     Stejná situace je i u podruhů, mnohdy dokonce ještě s vyššími hodnotami na straně těch 

hospodářů, u kterých žili i podruzi jiného vyznání. Tady to však není tak překvapivé 

vzhledem k tomu, že bychom mohli předpokládat, že podružská poddomácnost, pokud se 

podruzi nestravovali u stejného stolu a nežili ve stejném domě jako hospodářova rodina, byla 

relativně samostatná. 

     Ze všech těchto zjištění tedy vyplývá, že nejvnímavější k rekatolizaci jsou ženatí muži-

hospodáři zhruba ve věku třicet až čtyřicet let. Obecně nejrezistentnější vůči rekatolizaci pak 

byly ženy, podruzi a mladá generace. U žen samozřejmě záleží také na sociálním postavení a 

rodinnému stavu, ovšem i tak dosahovaly vždy o něco vyšších procent u nekatoliček než muži 

ve stejné kategorii. Podruzi jsou také k tomu, aby podlehli rekatolizaci, mnohem méně 

náchylní než usedlí hospodáři. U dětí a čeledě je to poněkud složitější, protože měly podléhat 

autoritě hospodářů, kteří měli spíše tendenci být katolickými; v Soupisu poddaných podle víry 

jsou však často evidovány jako nekatolické. Je otázkou, do jaké míry k tomu potřebovaly 

souhlas rodičů či hospodářů, ale to se ze Soupisu bohužel nedozvíme. 
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V. Porovnání údajů ze Soupisu poddaných podle 
víry s Berní rulou 

 
     V předchozí kapitole jsem velmi podrobně rozebrala náboženskou situaci na šesti 

vybraných panstvích, na kterých jsem ukázala, že i v této době ještě lidé mohli vyznávat 

nekatolictví a dokonce v něm vychovávat i svoje děti. Je samozřejmě otázka, jak se k tomu 

stavěly vrchnostenské úřady, ale skutečnost, že například Liberec, který měli v té době 

v držení dědicové po hraběti Matyáši z Gallasu, který Liberec získal za služby císaři (a byl 

bezesporu věrným katolíkem), byl v drtivé většině nekatolický, ukazuje, že v této době si 

s tím zřejmě ještě nikdo příliš těžkou hlavu nedělal. 

     Tuto domněnku dokazují i údaje z Berní ruly z let 1653 – 1656. Zde však, vzhledem 

k tomu, že šlo o berně z nemovitého majetku, můžeme porovnávat pouze údaje o usedlém 

obyvatelstvu, ačkoli na panství Kácov se vyskytl i jeden nově zakoupený podruh (který je 

v Soupisu podle víry evidován jako nekatolík). Dalším omezením je ta skutečnost, že jsem 

měla k dispozici údaje pouze pro kraj Čáslavský, to znamená konkrétně pro panství Tupadly, 

Třebešice, Vrbice Modletí a Kácov. 

     Při porovnání údajů ze Soupisu poddaných podle víry a z Berní ruly můžeme zjistit, kolik 

usedlých hospodářů na panství zůstalo. Z daných údajů se však nedá zjistit, co se stalo s těmi, 

kteří se v Berní rule již neobjevují. Nemůžeme totiž všechen úbytek přičítat pouze emigraci; 

musíme brát v úvahu také přirozené příčiny, v tomto případě smrt, nebo vystěhování na jiné 

panství, případně odchod do podruží42. Navíc, v tomto případě je jednotkou spíše 

hospodářství než konkrétní člověk stojící v čele, protože na statku s ním většinou žili i další 

lidé – jeho žena, děti, čeleď, podruzi –, o nichž Berní rula nevypovídá. 

     Na panství Tupadly se v Berní rule nachází 60,22 % hospodářů ze Soupisu poddaných 

podle víry, z toho 40 % nekatolíků a 62,65 % katolíků. Na panství Třebešice, Vrbice, 

Modletín je celkové procento hospodářů podobné (62,96 %), stejně tak i na panství Kácov 

(60,67 %). V rozdělení na katolíky a nekatolíky se pak procenta trochu liší, i když ráz je 

v obou případech podobný – v Třebešicích, Vrbicích, Modletíně se najdeme v Berní rule 70 % 

nekatolíků ze Soupisu podle víry a 62,5 % katolíků a v Kácově 66,67 % nekatolíků a 56,43 % 

katolíků. 

                                                 
42 Pokud jsem ovšem v Berní rule našla nového hospodáře, který byl prokazatelně synem hospodáře uvedeného 
v Soupisu poddaných podle víry, nebo měl alespoň stejné příjmení, usoudila jsem, že starý hospodář buď předal 
hospodářství synovi a odešel do podruží nebo zemřel a syn po něm statek zdědil, v takovém případě jsem tohoto 
hospodáře počítala mezi ty, co zůstali. 
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     Ze zjištěných údajů vyplývá, ačkoli úbytek za tuto dobu bezesporu nastal, není tak 

drastický, abychom mohli uvažovat o hromadných útěcích nekatolických obyvatel panství. I 

když v Tupadlech prokazatelně zůstalo pouze 40 % nekatolíků, na panstvích Kácov a 

Třebešice, Vrbice, Modletín je procento nekatolíků, kteří jsou zaznamenání jak v Berní rule, 

tak i v Soupisu poddaných podle víry, dokonce vyšší než katolíků. Sice pokud 

předpokládáme, že hlavy domácností se pro jistotu přihlásí ke katolictví, i když jsou 

nekatolíci, tak takové striktní rozdělení nám toho příliš neřekne. Ale bez ohledu na to 

procenta ukazují, že jak katoličtí, tak i nekatoličtí hospodáři zatím neměli důvod hromadně 

odcházet za hranice. Také se nabízí možnost, že poddaní uvedení v Soupisu poddaných podle 

víry jako nekatolíci mezitím konvertovali ke katolictví. 
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VI.  Náboženská situace k roku 1781 
 

     Rok v názvu této kapitoly můžeme považovat za jeden z takzvaných přelomových roků. 

V tomto případě jde o rok, ve kterém byl vydán Toleranční patent, jenž kromě katolického 

náboženství toleroval43 další dvě nekatolická náboženství – luterské a helvetské 

(reformované) vyznání. Jenže, v této době už měli tajní nekatolíci za sebou zhruba sto padesát 

let skrývání a podomních bohoslužeb. A v době kdy se tito lidé mohli přihlásit k jiné víře než 

katolické, byla jejich víra tak rozrůzněná, že měli úředníci (a zajisté i sami věřící) problém 

přiřadit je k některému z povolených vyznání. 

     Poté, co byli ze země vypovězeni všichni evangeličtí kněží44, se museli tajní nekatolíci 

spoléhat na predikanty ze zahraničí, na svou komunitu a samozřejmě na své čtení.  

     Čtenářská vášeň je v českých oblastech vůbec pozoruhodná. Marie-Elizabeth Ducreux 

popisuje, co vlastně pro české obyvatele v 18. století knihy a jejich čtení znamenalo. Čtením 

knih, a to nejen bible (všechny knížky byly jako psané slovo chápány jako v podstatě 

posvátné), do sebe lačně vstřebávali nejen informace, ale obraz chápání vlastního života. 

Laičtí čtenáři navíc často mezi katolickými a nekatolickými knihami příliš nerozlišovali. To 

vzhledem k množství nekatolických knížek, které do Čech proudily při každé návštěvě 

evangelických emisarů, dělalo kněžím dost těžkou hlavu. Duchovní (a to hlavně jezuité) se 

proto snažili vydávat své vlastní katolické knihy. Mnohdy však museli produkci přizpůsobit 

zvyklostem svých věřících; jako příklad můžeme uvést Šteyerův kancionál, vydaný v 80. 

letech 17. století, obsahuje množství textů, jež byly husického, utrakvistického nebo 

bratrského původu45. 

     Kniha byla považována jak za mocnou zbraň v získávání věřících ke katolické víře, tak 

také – a to především – jako mocný nepřítel, který od katolické víry naopak odvracel. Knihy 

také působily opačným směrem – pro mnohé dokonce představovaly i indikátory 

nekatolictví46. 

                                                 
43 Výraz tolerovat v tomto případě implikuje to, že tato náboženství jsou vedle katolického náboženství, které má 
stále status hlavního náboženství v celé monarchii, pouze trpěna, nikoli chápána jako rovnocenná. 
44 Viz výše str. 9 – 10. 
45 Marie-Elizabeth Ducreux, Kniha a kacířství, způsob četby a knižní politika v Čechách 18. století in Česká 
literatura doby baroka, ročník 27/1994 , str. 71. 
46 Ve vlastním životopise Anna Jílková (rozená Kulhavá) říká, že její rodiče byli katolíky právě proto, že 
neuměli číst. Dále v textu se sice ukazuje, že ani Anna číst neuměla, ale účastnila se toho, když evangelickou 
knížku četl její bratr (Edita Štěříková, Běh života českých emigrantů v Berlíně (Praha 1999), str. 354 – 355), což 
podle Ducreux lidem v této době úplně stačilo.  
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     S postupem času přicházelo predikantů stále méně, takže se lidé museli stále více spoléhat 

na své knihy a na tajná shromáždění. V takovémto prostředí není divu, že se tajné nekatolictví 

vyvinulo do takových podob, které ani v nejmenším neodpovídalo žádnému známému 

vyznání. Takřka okamžitě po vydání Tolerančního patentu se na světlo dostávaly roztodivné 

náboženské směry či „sekty“, jako například deisté, ariáni, izraelité, beránci, atd. (nutno však 

mít na paměti, že tito lidé se takto sami nenazývali; taková označení přišla spíše od 

zmatených vrchnostenských úředníků), a to hlavně ve východních Čechách. Dobově se jim 

říkalo „blouznivci“, ale Nešpor dává raději přednost výrazu toleranční sektáři47. Byli to 

v podstatě lidé, jejichž náboženská víra se nadala zařadit ani do jednoho z tolerovaných 

náboženství a kteří se striktně drželi svého přesvědčení. Úřady se tyto nekonformní skupiny 

nejprve snažily pronásledovat, ale tato hnutí přesto sílila, proto se je oficiální místa rozhodla 

raději ignorovat a od konce 80. let 18. století se pak o ně oficiálně nikdo nestaral, byli pouze 

sledováni a v případě, když nedodržovali pravidla ohledně křtu, sňatku, či pohřbu, proti nim 

bylo zakročeno48. Během druhé a třetí generace však toto hnutí postupně sláblo, takže 

v polovině 19. století existovalo již jen několik izolovaných skupin (sektáři v okolí 

Stradouně)49. 

     Mnozí, kteří se přece jen k nějaké uznané víře přihlásili, možná ani netušili, k čemu se to 

vlastně přihlašují. Často se snažili trvat na staré víře svých předků, nebo co si mysleli, že je 

víra jejich předků – tedy, hlásili se k husitům, českým bratřím a jiným předbělohorským 

vyznáním v Čechách. V mnohých případech se přihlašovací komice snažila je „roztřídit“ a 

přiřadit je buď k helvetskému nebo k augsburskému vyznání, čímž ale u lidí, kteří se snažili 

trvat na své vlastní víře, v některých případech nepochodili50. 

     Přesto však přihlášky k augsburskému či helvetskému vyznání pokračovaly. Postupně se 

začínaly vytvářet tolerované sbory, jejichž členové si pak vybírali vlastního kazatele (většinou 

buď luterány se Slovenska, nebo kalvínské kazatele z Maďarska). Předpoklad, že většina 

tolerovaných věřících bude luteránských51, se však nakonec nevyplnil a tolerované sbory se 

většinou klonil ke kalvinismu52. 

                                                 
47 Zdeněk R. Nešpor, Víra bez církve? (Ústí nad Labem 2004), str. 8 – 10. 
48 Eva Melmuková, Patent zvaný toleranční (Praha 1999), str. 174 – 175. 
49 Zdeněk R. Nešpor, Víra bez církve? (Ústí nad Labem 2004), str. 112 – 118. 
50 Eva Melmuková, Patent zvaný toleranční (Praha 1999), str. 149 – 151. 
51 Pokud se například věřící hlásil k evangelické nebo husitské víře, přihlašovací komise ho automaticky 
přiřadila k augsburské konfesi. 
52 To vyplývalo z proměny v rázu tajného nekatolictví, která proběhla na počátku 18. století a která způsobila, že 
se tito lidé přikláněli při Večeři Páně k lámání chleba místo přijímání oplatky, někde se k tomu přidával také 
například odpor k výzdobě kostela, jako sochy, obrazy, svíce atp.; Zdeněk R. Nešpor, Víra bez církve? (Ústí 
nad Labem 2004), str. 52 – 53. 
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     Ze všech panství, které jsem zpracovávala, se nekatolický sbor, a to sbor církve 

reformované, vytvořil pouze na panství Tupadly – konkrétně sbor v Močovicích53. To může 

znamenat buď to, že v ostatních mnou vybraných panstvích rekatolizace nakonec proběhla 

úspěšně, nebo že nekatolíci byli tak roztroušeni nebo rozrůzněni v názorech, že se jim 

nepodařilo luterský či helvetský sbor vytvořit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Eva Melmuková, Patent zvaný toleranční (Praha 1999), str. 183. 
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Závěr 
 
     Na závěr je nutné podotknout, že ačkoli mým hlavním zájmem je spíše rozbor situace 

nekatolíků, je důležité mít na paměti, že na většině území rekatolizace proběhla úspěšně. 

Navíc, i před Bílou horou žili v českých zemích katolíci, pro které se z náboženského hlediska 

po třicetileté válce nic nezměnilo, tedy pokud nepočítáme obecný zmatek a nedostatek kněží. 

Nekatoličtí obyvatelé na tom byli z tohoto hlediska mnohem hůře a dá se předpokládat, že 

většina nakonec, pokud neemigrovala, na katolickou víru přistoupila. 

     Přesto však nemůžeme pominout, že v roce 1651, tedy v době vydání Soupisu poddaných 

podle víry, bylo na mnou vybraných panstvích mnoho lidí, co se týče vyznání, skoro až 

vražedně upřímných. Vlastně se dobrovolně přiznávali k něčemu, co bylo již oficiálně 

zakázáno. Z toho bychom mohli soudit, že si to buď mohli dovolit – to znamená, že tlak se 

shora nebyl ještě tak silný –, nebo byli výjimečně stateční. 

     To, že muži, kteří měli rodinu, se spíše přihlásili ke katolictví, dokazuje, že jistý tlak zde 

jistě pociťován byl, ovšem, zdá se, ještě nebyl natolik silný, aby přiměl ke konverzi další 

členy domácnosti. Je pozoruhodné, že ženy, které stály včele domácností, podobné tendence 

nevykazují, což působí v celkovém obrazu poněkud zmatečně. Ovšem pokud bychom 

přistoupili na to, že k tomu přihlásit se ke katolictví neinklinoval hospodář, ale spíše ten, kdo 

jednotlivé soupisy sestavoval, a že hospodářství vedené ženami nebyly považovány za 

plnohodnotné domácnosti, už to tak matoucí není. 

     Po skončení třicetileté války bylo vydáno velké množství patentů ohledně rekatolizace, 

ovšem ze zjištěných údajů ze Soupisu poddaných a z Berní ruly vyplývá, že většina z nich se 

za tuto dobu ještě nestihla uvést do praxe (což ovšem neznamená, že se později do praxe 

neuvedla). 

     Náboženská situace však celkově představovala velmi závažnou otázku, což se nakonec 

ukázalo, když císař Josef II. vydal v roce 1781 Toleranční patent. Lidé, kteří měli jen velmi 

malé povědomí o víře svých předků, která se přesto v některých rodinách předávala 

z generace na generaci, se tak přihlašovali nejen k vyznáním, které nebyly uznané (např. 

k husitům), ale také k vyznáním, o kterých do té doby nikdo neslyšel, např. k víře beránkové. 

Z takových se pak rekrutovali tzv. „blouznivci“ neboli toleranční sektáři. 
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