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ANOTACE 

Cílem bakalářské práce je analýza obyvatel města Turnova v polovině 17. století. 

Zaměřuje se na studium zdejší populace z demografického, sociálního a náboženského 

hlediska. Jako stěžejní pramen je využit Soupis poddaných podle víry z roku 1651. 

Hlavní částí práce je rozbor některých demografických ukazatelů, např. struktury 

obyvatel podle konfesijní orientace, věku, pohlaví nebo rodinného stavu. Zvláštní 

pozornost je věnována také sociálnímu složení města. Ke komparaci některých údajů 

byla rovněž použita Berní rula. 

 

 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Soupis poddaných podle víry, Turnov, rekatolizace, Berní rula, demografie 



 
 

 

ANNOTATION 

The bachelor thesis analyses the inhabitants of the town Turnov in the midst of 

17
th

 century. It is focused on demographic, sociological and religious aspects of the 

local population. As a primary source was used Population list according to religious 

belief from 1651. The main part of the thesis is analysis of some demographic indicators 

such as stratification of society based upon religious belief, age, sex ratio or marital 

status. Special attention is given to the social stratification of the town. The tax register 

„Berní rula “was used for comparison of some information. 
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ÚVOD 

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 představuje jedinečný pramen pro 

poznání raně novověké společnosti. Vznikl jako produkt rekatolizačních snah státu, 

přesto nám neposkytuje pouze informace o náboženství, ačkoliv to bylo jeho stěžejním 

úkolem. Díky rozmanitosti údajů, které do něj byly zaneseny a měly původně pouze 

doplňující charakter, je tento pramen velmi významný pro řadu vědních disciplín. 

Jednou z nich je také historická demografie, spojující v sobě statistické metody 

demografie s historickými poznatky. Ve své bakalářské práci se na tento pramen 

zaměřím právě očima této vědní disciplíny.  

Mým cílem bude podat souhrnný obraz obyvatelstva města Turnova v polovině 

17. století, právě na základě údajů získaných ze Soupisu poddaných podle víry. Zvláštní 

důraz budu klást na demografické a sociální hledisko. S přihlédnutím k charakteru 

pramene nemohu opomenout rozebrat jak vlastní okolnosti jeho vzniku, tak konfesijní 

orientaci populace. Nejprve se pokusím zasadit téma mé práce do historického kontextu. 

Budu se proto zabývat jevem, který vedl k vydání vlastního Soupisu, tedy procesem 

rekatolizace. Stručně nastíním také dějiny Turnova, zvláště se zaměřím na okolnosti 

zdejší rekatolizace a také na specifický problém, jímž byla příslušnost města ke dvěma 

vrchnostem. 

Stěžejní částí mé bakalářské práce bude samotná analýza pramene a využití 

získaných výsledků k vytvoření podrobnější charakteristiky turnovské populace. 

Konkrétně se zaměřím na studium základních demografických ukazatelů, jako je určení 

věkové a genderové struktury nebo rodinného stavu obyvatel, kde se pokusím také 

o jejich zasazení do obecného kontextu. Vzhledem k tomu, že město bylo prostorem pro 

soužití mnoha sociálních skupin, budu se blíže zabývat také sociálním složením 

Turnova. Podrobněji se budu věnovat specifickým skupinám obyvatelstva, kterými byli 

řemeslníci, čeleď a podruzi. U posledních dvou se zaměřím na to, zda příslušnost k nim 

byla životním osudem, nebo pouze dočasnou životní fází. 

Tam, kde to bude nutné, zmíním možné problémy spojené se studiem Soupisu 

poddaných podle víry. Předpokládám, že velkým nedostatkem, se kterým je třeba 

počítat, bude zkreslování věkových údajů. Pokusím se tedy zjistit, jestli k tomuto jevu 

docházelo i v případě turnovské populace. 
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Při analýze Soupisu jsem nemohla opomenout také další významný pramen, 

vytvořený rovněž z iniciativy státu, kterým je Berní rula. Ta sice vznikla za účelem 

výběru daně pro státní pokladnu, nicméně i ona evidovala obyvatelstvo. Se Soupisem ji 

pojí některé shodné údaje, navíc vznikla nedlouho po jeho vytvoření, proto jsem se 

rozhodla pro komparaci obou pramenů. Mým cílem bude zjistit, do jaké míry je možné 

dohledat osoby v obou seznamech a zda se i za tak krátkou dobu objeví změny 

v profesním nebo sociálním složení města. Informací z Berní ruly využiji i v jiných, 

dílčích tématech. 

Od postupů historické demografie se poněkud odkloním náhledem na výskyt 

a četnost turnovských křestních jmen a příjmení. Pokusím se zjistit, zda se zde 

objevovala nějaká místní specifika v používání a oblibě některých konkrétních jmen. 
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1 REKATOLIZACE 

Do 17. století vstoupilo České království, jako země několikerého náboženství.  

Již v 2. polovině 16. století významně upevňovala svou pozici katolická církev, k jejíž 

vnitřní obrodě došlo po tridentském koncilu.  K rozšiřování jejího vlivu jistě přispěl 

jednak příchod Tovaryšstva Ježíšova, jednak také znovuobsazení pražského 

arcibiskupského stolce, které ukončilo 130 let trvající období sedisvakance. Novým 

arcibiskupem se stal Antonín Brus z Mohelnice. Katolická konfese byla často 

vstupenkou do vyšších zemských úřadů, neboť se těšila přízni vládnoucí habsburské 

dynastie i některých význačných rodů. Souputnicí katolické církve byla církev 

staroutrakvistická, jež se nikdy zcela neoddělila od katolické hierarchie.
1
 

Od katolicismu se lišila zejména povoleným příjímáním podobojí.  

Skutečnou konkurencí pro katolíky však byla trojice vyznání, které se podílely na 

vypracování České konfese. Jednalo se o církev luteránskou, kalvinistickou 

a českobratrskou. Všechny měly poměrně velký počet věřících, avšak v náboženských 

otázkách nacházely shodu často obtížně. Tím se jejich pozice oslabovaly na úkor 

katolíků. 

 Rudolfův majestát na náboženskou svobodu právně zakotvil konfesijní toleranci. 

Ta překračovala zásadu augšpurského smíru Cuius regio, eius religio tím, že nikdo, tedy 

ani poddaní, neměli být nuceni k vyznávání církve, se kterou se neztotožňovali. Období 

náboženského smíru však netrvalo dlouho. Původně konfesijní spor se stále více 

přenášel do politické roviny a získával charakter odboje stavů proti panovníkovi. 

 Křehké příměří mezi katolíky a nekatolíky se nakonec zhroutilo a vyústilo 

v povstání nekatolických stavů proti katolickému panovníkovi. Revolta odbojných 

šlechticů skončila záhy, 8. listopadu 1620, bitvou na Bílé hoře. Z vojenského hlediska 

nevelká šarvátka způsobila dalekosáhlé změny v náboženské orientaci i rozložení 

politických sil v českých zemích. Bělohorskou porážkou stavovského povstání bylo 

umožněno zahájení procesu rekatolizace, tedy převádění obyvatelstva na katolickou 

víru, které si jako jeden ze svých panovnických úkolů vytyčil Ferdinand II.
2
  

                                                           
1
 MIKULEC, Jiří: Pobělohorská rekatolizace v českých zemích, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 

1992, s. 8. 
2
 ČORNEJOVÁ, Ivana, a kol.: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. 8, Praha, Paseka 2008, s. 94. 
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Ve 20. letech neměl rekatolizační postup ještě žádný jednotný oficiální koncept. 

Objevilo se několik návrhů, jedním z nejstarších byl koncept císařova zpovědníka 

Viléma Lamormaina, z dalších autorů můžeme například jmenovat pražského 

arcibiskupa Jana Lohelia nebo pátera Valeriana Magniho. Samotná rekatolizační 

opatření byla vykonávána řadou nařízení, dekretů a patentů, vydávaných státní mocí.
3
 

Realizace těchto opatření však vyžadovala úzkou součinnost státu s církví. Jen panovník 

mohl nařídit takto dalekosáhlé změny v konfesijní orientaci obyvatelstva a realizovány 

mohly být jen pomocí státního aparátu, nejednou i s přispěním vojska. Církev měla 

pečovat o náboženskou stránku rekatolizačního procesu, poučovat obyvatelstvo 

ve věcech víry a hlavně upevňovat novou víru u čerstvých konvertitů. Tato spolupráce 

se samozřejmě neobešla bez problémů, ať už ve sporech o kompetence, nebo o způsob 

vlastního provádění rekatolizace. 

Prvním krokem k oslabení nekatolických církví byla likvidace jejich organizace 

a vyššího školství.
4
 V letech 1621–1622 došlo k vypovězení všech nekatolických kněží, 

včetně luteránských, kteří se po určitou dobu těšili ochraně kvůli spojenectví Habsburků 

s protestantským Saskem. Záhy přešla do rukou katolíků také pražská univerzita.
5
 

Pomocným rekatolizačním opatřením ze strany církve bylo rovněž zrušení výsady 

kalicha papežem Řehořem XV.
6
 V průběhu 20. let pak následovala celá řada dalších 

rekatolizačních nařízení, zvláště významným byl zákaz jiných než katolických vyznání 

z roku 1624 a také pozdější císařský patent o rekatolizaci šlechty z 31. července 1627, 

který nekatolickým šlechticům nařídil buďto konvertovat, nebo opustit zemi. 

Právním zaštítěním pobělohorských změn se pak stalo Obnovené zřízení zemské, 

jež přineslo výraznou proměnu státoprávního uspořádání. Z rekatolizačního hlediska byl 

významný článek A 23, kterým byla zrušena veškerá privilegia směřující proti zájmům 

katolického náboženství, čímž bylo katolictví de facto vyhlášeno jediným povoleným 

náboženstvím: „Pročež nařizovati a tomu chtíti ráčíme, aby netoliko nad tím, co jsme 

tak ve věcech, náboženství se dotýkajících, od času Nám od Pána Boha propůjčeného 

vítězství, v tomto dědičném království Našem skrze rozličné resoluci milostivě nařídili, 

stále a pevně držáno, ale také vše to, co proti tomu k ujmě a škodě našeho svatého 

                                                           
3
 ČORNEJOVÁ, I., a kol.: Velké dějiny, s. 95. 

4
 ČÁŇOVÁ, Eliška: Vývoj správy pražské arcidiecéze v době násilné rekatolizace Čech (1620-1671), 

in: Sborník archivních prací 35, Praha 1985 s. 509-510. 
5
 ČORNEJOVÁ, I., a kol.: Velké dějiny, s. 93. 

6
 MIKULEC, Jiří: Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě, Praha, Historický ústav 

2013, s. 73. 
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katolického náboženství skrze majestáty, sněmovní snesení, reversy, resoluci, privilegia 

aneb jiné nařízeni, jak ta jmenována býti mohau, ustanoveno a od stavův, jenž jsau se 

pod obojí jmenovali, kteréhokoliv času k libosti jich vyjednáno, obdržáno a zavříno jest, 

nyní i na budaucí věčné časy cassirováno a v nic obráceno bylo a zůstalo.“
7
 

Na provádění rekatolizace měly dohlížet rekatolizační komise. Do těchto komisí 

byli jmenováni zástupci církve a státu. Úkolem první komise, jmenované roku 1624, 

bylo zmapovat stav far a dodržování císařských nařízení. Zjištěné výsledky nebyly pro 

katolickou církev vůbec příznivé. Farní organizace byla rozvrácena, mnoho far nebylo 

obsazeno a nedostávalo se ani katolického kléru. Další komise, utvořená již za účelem 

obracení obyvatelstva, vznikla roku 1627. Následovaly ji ještě dvě další, z let 1637 (pro 

statky A. z Valdštejna) a 1651, kdy docházelo k opětovnému odpadání od katolicismu 

v důsledku vpádů protestantských vojsk.
8
 Nekatolické náboženství bylo v lidech 

hluboce zakořeněno, proto nebylo jejich obracení snadnou záležitostí a často docházelo 

k silným projevům odporu, zvláště v případech, kdy byla konverze vynucována násilím, 

například prostřednictvím tzv. dragonád
9
. Poddaní neměli mnoho možností, jak 

rekatolizačnímu tlaku čelit, mnozí z nich proto raději volili odchod do exilu, než aby 

zrazovali víru svých předků. 

Určité úspěchy dosažené snahou o rekatolizaci obyvatel, byly během třicetileté 

války ohrožovány vpády nepřátelských vojsk, se kterými se často do země navraceli 

i pobělohorští exulanti. Takovým případem byl například saský vpád a nedlouhá 

okupace v letech 1631–1632. Samotný průběh války pak znemožňoval uskutečňování 

dalších rekatolizačních snah. Díky těmto událostem neztráceli nekatolíci ještě zcela 

naději na možný zvrat poměrů.  

Tyto naděje se ovšem zcela zhroutily podepsáním vestfálského míru, který 

navrátil situaci k roku 1624. To v českých poměrech znamenalo definitivní uznání 

pobělohorských opatření proti nekatolíkům a novou vlnu rekatolizace. Právě k  jejím 

účelům byly vyhotoveny první velké soupisy obyvatelstva, Soupis poddaných podle 

víry a tzv. Status animarum pražské diecéze, a zaváděny nové rekatolizační komise.   

Zvýšený rekatolizační tlak nakonec dosáhl kýžených výsledků, ačkoliv 

o upřímnosti proběhlých konverzí lze pochybovat. Nicméně během 2. poloviny 

                                                           
7
 JIREČEK, Hermenegild (ed.): Obnovené právo a zřízení zemské dědičného království českého, Praha 

1888, s. 34. 
8
 MIKULEC, J.: Církev a společnost, s. 78-79. 

9
 Nucené ubytování a zaopatření vojenských jednotek po tak dlouhou dobu, dokud nebylo obyvatelstvo 

přiměno ke konverzi. 
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17. století došlo k (alespoň formálnímu) obrácení většiny obyvatel ke katolické konfesi. 

Tím skončila první fáze rekatolizace v českých zemích. Samotný proces rekatolizace, 

obnovy a upevňování katolického náboženství a církve touto fází neskončil, ale 

v různých podobách trval až do vydání Tolerančního patentu císaře Josefa II., jenž 

Čechy přeměnil znovu v zemi několika náboženství. 

 

1.2 REKATOLIZACE V TURNOVĚ 

Nekatolické náboženství mělo v Turnově téměř dvousetletou tradici: „ Všecky 

proudy náboženské odrážely se v živobytí malých měst: v Turnově byli táboři, husité 

mírní, bratři, luteráni, mikulášenci – jen o katolících není zprávy.“
10

 Velké oblibě 

někdejší vrchnosti se těšila zvláště Jednota bratrská, podporovaná zejména 

Krajíři z Krajku nebo Karlem z Vartemberka. Není proto divu, že ještě v době vytváření 

Soupisu poddaných podle víry nalézáme v Turnově většinu nekatolického obyvatelstva.  

Od roku 1623 se nyní již sjednocený Turnov sice nacházel pod správou císařského 

generalissima Albrechta z Valdštejna, tedy pod katolickou vrchností, ovšem kvůli 

probíhajícímu válečnému konfliktu a malému počtu kněží probíhala rekatolizace velmi 

pomalu a nedůsledně. Zvláště na valdštejnských panstvích můžeme najít snahu 

umírňovat rekatolizační tlak z ekonomických důvodů. Obyvatelstvo navíc přistupovalo 

ke konverzi často jen z donucení a při první příležitosti se navracelo k původní víře.  

Turnovští, jak se zdá, bývali za doby panování valdštejnské vrchnosti poměrně 

zatvrzelými nekatolíky. Ještě roku 1624, tedy dva roky po vydání nařízení o vyhnání 

nekatolických kněží, působil ve městě „podobojí děkan turnovský“ Pavel Tychistes 

Černovický.
11

 Jeho syna můžeme nalézt v turnovském Soupise obyvatel podle víry. 

Zřejmě nepřekvapí, že zde byl označen jako nekatolík bez naděje na obrácení. Do 

Turnova se po vyhnání z Prahy rovněž uchýlil kněz Pavel Krupius, který zde po nějakou 

dobu kázal.
12

 K první vlně obracení turnovských obyvatel na víru, jak ji popisuje 

J. V. Bílek, bylo zapotřebí použít vojska a demonstrativního odvlečení tehdejšího 

turnovského primátora do jičínského vězení. Při nejbližší možné příležitosti, když 

pominul bezprostřední nátlak, se však Turnovští vrátili zpět ke svému původnímu 

                                                           
10

 ŠIMÁK, Josef Vítězslav: Příběhy města Turnova nad Jizerou, 1. díl, Turnov 1903, s. 177. 
11

 Tamtéž, s. 185. 
12

 BÍLEK, Tomáš V.: Reformace katolická, neboli, Obnovení náboženství katolického v království 

Českém po bitvě bělohorské, Praha, František Bačkovský 1892, s. 23. 
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náboženství. Po uzavření pražského míru se karta opět obrátila a nekatolický Turnov 

(vyjma již poučeného primátora) byl opět nucen ke konverzi. Ta probíhala poměrně 

úspěšně, na víru bylo obráceno na 450 jinověrců
13
, ovšem problémy rekatolizační 

komisi působily tvrdohlavé turnovské ženy: „Jenom ženy se zpěčovaly jak obyčejně, 

takže většina jich utekla z města, přece však nazpět byvše povolány od manželů svých, 

přistoupily dle příkladu manželky primasovi aspoň na pohled k víře katolické.“
14

  

Odpor však nikdy nedosáhl žádného extrémního vyústění, jaké se odehrálo 

například v nedaleké Libuni, kde došlo ke známé vraždě jezuity Matěje Burnatia, který 

mimo jiné obracel na víru také turnovské obyvatele. Proti místním vzbouřencům 

neprodleně zasáhlo vojsko, usazené v Turnově. Na čtyřicet z nich zaplatilo za svůj čin 

životem.
15

 

 Jedním z prostředků rekatolizačního procesu mělo být také působení katolických 

řeholních řádů. Při zoufalém nedostatku katolických duchovních a velkém počtu 

neobsazených far, zastávaly jejich místa při službách obyvatelstvu (např. udělování 

svátostí křtu či umírajících) právě řádové komunity. Svým působením tak velkou měrou 

přispívaly k upevnění katolické víry. V sídelním městě Albrechta z Valdštejna Jičíně to 

byli jezuité, do Turnova byli v době vzniku Soupisu uvedeni františkáni. Proč si 

fundátor nového turnovského kláštera Maxmilián z Valdštejna vybral právě františkány, 

není zcela zřejmé. 

 Klášter řádu měl být postaven na severovýchodní straně náměstí, na místě, kde se 

stále ještě nacházelo spáleniště po velkém požáru města z roku 1643. Jednalo se o první 

františkánský konvent v oblasti severovýchodních Čech.
16

 O tom, jaká byla situace 

v Turnově v době příchodu řádu, svědčí část zápisu v kronice turnovského konventu, 

který volně přeložil R. R. Novotný: „Po příchodu do města Turnova 17. ledna 1651 

viděli naši otcové nemalý počet obyvatel, nakažených luteránskou herezí. Pracujíce na 

této turnovské vinici Páně, čelili naši otcové co nejšlechetněji útokům kořenů zbavených 

luteránů a nezemdlele šířením víry a veřejným kázáním vyvraceli námitky nejhorších 

                                                           
13

 BÍLEK, T. V.: Reformace katolická, s. 162. 
14

 Tamtéž, s. 162. 
15

 ČORNEJOVÁ, I., a kol.: Velké dějiny, s. 99. 
16

 NOVOTNÝ, Robert R.: Turnovští františkáni a (re)katolizace regionu v 17. století, 

in: HLAVÁČEK, Petr (ed.): Františkánství v kontaktech s jiným a cizím, Praha, Univerzita Karlova 

v Praze, Filozofická fakulta 2009, s. 247. 



18 
 

sazenic heretických luteránů. A do té míry zdárně, že během několika málo let ve městě 

opět vypučely vinné ratolesti pravé víry…“
17

  

Ačkoliv se ještě k roku 1651 výrazná většina obyvatel Turnova stále hlásila 

k nekatolické konfesi, je v popisu vysvěcení kláštera, jež se konalo na přelomu února 

a března 1657 a při němž byl přítomen i sám kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu, 

uváděno, že během slavnostních bohoslužeb bylo biřmováno až 500 lidí.
18

 Toto číslo 

mohlo být nadsazené a musíme do něj započítat také možnou přítomnost lidí z širokého 

okolí města. Nicméně vezmeme-li v úvahu poměrně malý počet katolíků uváděný 

v Soupise (241 osob), lze předpokládat, že většina obyvatel Turnova skutečně 

přistoupila ke konverzi. O míře upřímnosti této změny náboženského vyznání můžeme 

jen spekulovat. Mohla ji způsobit celá řada faktorů. Lze však předpokládat, že misijní 

působení turnovského františkánského konventu sehrálo v celém procesu rekatolizace 

Turnova a jeho okolí svou významnou roli.  

                                                           
17

 Tamtéž, s. 249. 
18

 NOVOTNÝ, R. R.: Turnovští františkáni, s. 256. 
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2 MĚSTO TURNOV 

Počátky poddanského města Turnova jsou kladeny již do poloviny 13. století. 

Přesné datum založení není známo, předpokládá se, že k němu došlo mezi lety 1241 

a 1253.
19

 Vznik Turnova je spojen s rodem Markvarticů, konkrétně se dvěma syny 

Markvarta z Března, Havlem z Lemberka a Jaroslavem z Hruštice. Město bylo založeno 

na svažité planině, ohraničené řekami Jizerou a Stebenkou, v době, kdy oba bratři 

spravovali majetek nedílně. Již kolem roku 1269 však došlo k rozdělení města na dvě 

poloviny. Toto dělení proběhlo buď mezi Havlem a Jaroslavem, nebo Havlem 

a Jaroslavovými syny. Rozdělení se zdá být úplné, vznikají dvě samostatné obce, 

rozdělené příhodně umístěnou hlavní osou procházející náměstním, tedy dnešními 

ulicemi Soboteckou, Hlubokou a 5. května.
20

 Každá městská obec měla svou vlastní 

radnici, konšely i pečeť. Turnov se tak na příštích několik staletí stal majetkem dvou 

pánů a také střediskem několika budoucích významných panství.  

Právě popsané dvojpanství je výrazným specifikem pro dějiny města a do jisté 

míry i nezanedbatelným hybatelem událostí v turnovské historii. Vztah mezi pánem 

a poddanými nebývá vždy ideální, tím spíše když poddaní podléhají dvojí vrchnosti, 

která se navíc sváří mezi sebou, jak se v Turnově častokrát dělo. Ani soužití obou obcí 

nebylo bez problémů, protože v některých záležitostech byly obě poloviny nuceny 

ke společnému rozhodování: „ O každé věci veřejné dvakráte bylo se rozhodovati, 

každá svoboda úzkostlivě ohrazována. Nejen hospodářský prospěch tím trpěl, ale což 

bylo malicherných sporův a hořkostí, když vypukla nevůle mezi oběma vrchnostmi, co 

spletitých zmatků, kdykoliv se utkaly se zájmy obou stran!“
21

 

V průběhu staletí se střídaly nejen nové vrchnosti, ale také panství, pod která 

Turnov spadal. Tak se město nejprve dělilo mezi panství Valdštejn a Rohozec,
22

 poté 

Rohozec a Malou Skálu a od roku 1593 mezi Malou Skálu a Svijany. Roku 1613 se 

město rozdělilo dokonce na části tři – svijanskou polovinu, rohozeckou a přepeřskou 

čtvrtinu. Svijanskou polovinu vlastnil Jáchym Ondřej Šlik, druhá půle se pak dále dělila 

mezi syny Karla z Vartemberka, Jana Jiřího a Otu Jindřicha.   

                                                           
19

 ŠIMÁK, J. V.: Příběhy města Turnova, s. 11. 
20

 KUČA, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl 7., Praha, Libri 2008, s. 752. 
21

 ŠIMÁK, J. V.: Příběhy města Turnova, s. 68-69. 
22

 Pojmenované podle původního hradu Rohozec, dnes zámek Hrubý Rohozec. 
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Šlikovo působení je spojeno s rozsáhlými privilegii udělovanými ovšem pouze 

pro část města v jeho vlastnictví. Měšťané si na nové vrchnosti vyprosili potvrzení 

sporného várečného práva z roku 1560, pocházejícího již od Adama z Vartemberka.
23

  

Zavazovalo nynější i budoucí pány Turnova, že na celém panství nebudou vlastnit ani 

stavět pivovary. Toto privilegium bylo ale vzápětí porušeno Adamovými syny a po 

dlouhá léta na ně nebylo dbáno. Hrabě navíc potvrdil všechny listiny od roku 1497, 

včetně práva odúmrti. Osvobodil město také od všech dosavadních dávek, robot 

a závazků. Vše bylo nahrazeno jediným platem pololetně odváděným na Svijany. 

Rozdělení mezi trojí vrchnost, pro město zcela jistě dlouhodobě neúnosné, trvalo 

jen dva roky. S příchodem bohatého rodu Smiřických svitla Turnovským nová naděje 

na sjednocení, když Albrecht Jan Smiřický odkoupil od Oty Jindřicha panství Skály
24

 

a Přepeře i s čtvrtinou Turnova. V týž den došlo také k dohodě mezi Smiřickým 

a hrabětem Šlikem, od nějž Albrecht získal výměnou za přepeřské statky svijanskou 

polovinu Turnova. Mladý turnovský pán, účastník stavovského povstání, však zemřel 

dříve, než mohl pravděpodobné dokoupení poslední čtvrtiny uskutečnit. 

K sjednocení města došlo za celé turnovské dějiny pouze dvakrát. Poprvé se tak 

stalo roku 1538, kdy Jan z Vartemberka, držící rohozecké panství, odkoupil od Karla 

Šťastného z Valdštejna panství skalské. Nutno podotknout, že od této doby již 

neexistovaly dvě městské obce, ale pouze jedna, a to i při dalších děleních mezi 

vrchnosti.
25

 Obsazování úřadů muselo být asi značně komplikované, neboť veškerá 

správa se dělila napůl. Jak k tomu docházelo, popisuje J. V. Šimák: „ Hned roku 1566 

měl býti primas jmenován ze strany rohozecké, rychtář ze strany skalské, druhý konšel 

z rohozecké, třetí ze skalské a tak střídavě až do posledního; léta následujícího 

přednosti dostane se skalským, a to budiž opětováno i na dále.“
26

 

 Jednota trvala i v době, kdy byl Turnov pod správou královské komory, jako 

zkonfiskovaný statek po odbojném Adamovi z Vartemberka. K druhému a již 

definitivnímu sloučení došlo roku 1623, kdy celé město připadlo k panství Skály, které 

se stalo součástí frýdlantského vévodství Albrechta z Valdštejna. 

                                                           
23

 ŠIMÁK, J. V.: Příběhy města Turnova, s. 85. 
24
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2.1 TURNOV V POLOVINĚ 17. STOLETÍ 

Skalské panství bylo jedním z největších valdštejnských panství na Boleslavsku. 

Jeho vlastnictví mělo jistě i význam symbolický, neboť se na něm nacházely i původní 

rodové hrady Valdštejn a Rotštejn.
27

 Právě poddanské město Turnov jako největší 

město na panství, se stalo jeho hlavním hospodářským centrem. Díky tomu, že byl 

Turnov součástí valdštejnské domény, byl až do Valdštejnovy smrti uchráněn před 

vojenskými taženími a mohlo tak docházet k dalšímu rozvoji města.  Roku 1628 udělil 

Albrecht z Valdštejna městu privilegium svobodného přijímání a propouštění sousedů, 

volného stěhování, svobodného kšaftu a jmenování poručníků.
28

 Nicméně staré 

a rozsáhlé právo šlikovské jim potvrzeno nebylo. 

 Po Albrechtově smrti připadlo skalské panství Maxmiliánovi z Valdštejna, 

z mnichovohradišťské větve rodu. Ten již dříve spravoval některé blízké statky jako 

Hradiště, Zvířetice, Svijany a Loukovec.  

V pokračující třicetileté válce se již ani Turnovu nevyhnuly průtahy vojsk, ať už 

císařských nebo nepřátelských. Švédové se dokonce usídlili přímo na Hrubé Skále. 

Osudným se Turnovu stal pobyt švédské posádky ve městě, kdy kvůli nepozornosti 

vojáků vypukl 7. května 1643 ničivý požár, kterému padla za oběť polovina města. 

Maxmilián se záhy začal starat o jeho obnovu. Odpustil městu některé platy, těm, 

kterým shořel dům, nebo živnost byly odpuštěny daně na tři roky a bylo poskytnuto 

určité množství materiálu na opravu. Pomocnou ruku podaly i okolní obce. Nicméně 

následky požáru jsou patrné ještě z údajů berní ruly a zcela překonány nebyly ani 

v následujících letech. Roku 1647 potvrzuje Maxmilián turnovským dřívější 

privilegium Albrechta z Valdštejna, později nechává položit základní kámen 

františkánského kláštera. 

Mnou sledované období kolem poloviny 17. století je spojeno ještě se jmény 

Maxmiliánových potomků. Ferdinand Arnošt spravoval část otcovských statků ještě za 

jeho života, aby se naučil hospodařit.
29

 Po jeho smrti roku 1655 pak získal skalské 

panství i s Turnovem. Otce však přežil pouze o rok, dědictví se poté ujal jeho syn 

Arnošt Josef. 
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3 SOUPIS PODDANÝCH PODLE VÍRY 

V českém prostředí lze již v protostatistickém období nalézt poměrně velké 

množství pramenů, sloužících k evidenci populace nebo její určité části, které můžeme 

použít pro účely demografické analýzy. Vznikaly nejčastěji z iniciativy státu a církve či 

jako produkt patrimoniální správy.
30

  

První seznamy poddaných se objevují již v 16. století.
31

 Původně sloužily 

k evidenci sirotků, za něž odpovídala vrchnost, postupně se rozšířily i na děti a později 

na evidenci veškerých poddaných. Běžnými se tyto prameny staly právě ve mnou 

sledovaném období po třicetileté válce. Již v těchto prvních soupisech se objevují údaje 

důležité pro historickou demografii. Můžeme v nich sledovat věk, migraci obyvatelstva, 

v součinnosti s matrikami se dají využít také pro rekonstrukci rodin. Při studiu 

poddanských seznamů ale narážíme na celou řadu problémů. Zápisy například neměly 

jednotnou formu, dále docházelo k evidenci pouze místních poddaných, nikoliv všech 

osob nacházející se v době zápisu na panství. Zaznamenání tak unikali jak svobodníci, 

tak příslušníci cizích panství, opačným problémem bylo uvádění „mrtvých duší“.
32

  

Dokonalejší formou poddanských seznamů se staly soupisy vytvořené z iniciativy 

státu. Jednalo se již o unifikované souhrnné soupisy obyvatel pro celé Čechy. 

Nejstarším z nich je Soupis poddaných podle víry z roku 1651, který je také stěžejním 

pramenem pro mou práci. Podává jedinečné svědectví nejen o náboženských, ale 

i sociálních poměrech. Díky tomu je možné si vytvořit celkový obraz o českých zemích 

v polovině 17. století. Jeho hodnota se ještě zvyšuje tím, že jej můžeme využít 

ke komparativním studiím jak s téměř současně vznikající Berní rulou, tak s některými 

prameny církevní správy – např. matrikami, případně jinými poddanskými seznamy 

vznikajícími z podnětu vrchnosti. 

Popud k sepsání Soupisu poddaných podle víry byl vydán z české místodržitelské 

kanceláře. Povinnost jej zhotovit měla na tom kterém panství vždy jeho vrchnost. Dělo 

se tak většinou prostřednictvím vrchnostenských či městských kanceláří. Samotný 

název soupisu je zavádějící, neboť kromě poddaných měli být zapsáni i majitelé panství, 

jejich úředníci, měšťané (nejen z měst poddanských ale i královských) a také 

                                                           
30

MAUR, Eduard.: Základy historické demografie, Praha, Univerzita Karlova 1983, s. 43. 
31

 Tamtéž, s. 65. 
32

 Tamtéž, s. 66. 



23 
 

svobodníci. Vhodnější by tedy bylo používat spíše termín soupis obyvatel podle víry. 

Z evidence byl celkově vyňat pouze klérus a vojsko. K zaznamenání osob rovněž 

nedošlo v případě, pokud nebyly v době zápisu na panství přítomné. Opačným 

problémem bylo uvádění stejných osob vícekrát na různých místech.  

Cílem Soupisu bylo zmapování náboženské situace na jednotlivých panstvích 

a statcích, respektive zjištění počtu osob nekatolického vyznání. V záznamech 

k jednotlivým osobám se uvádělo, zda je dotyčný katolík, nebo nekatolík. V případě 

druhé jmenované skupiny bylo také poznamenáno, zda se jedná o zatvrzelé jedince, 

setrvávající striktně ve své víře, nebo zda je u nich naděje na obrácení ke katolické 

konfesi. Soupis kromě základního určení náboženství obsahuje i další cenné údaje: 

jméno a příjmení, povolání, stav (poddaný, svobodný, či cizopanský), věk obyvatel 

a často také rodinnou příslušnost (manželka, syn, tchýně atp.). V mnoha případech 

můžeme tedy vysledovat i příbuzenské svazky, zejména manželské a rodičovské. 

Celá soupisová akce byla zahájena vydáním patentu českých místodržících 

s datem 16. listopadu 1650, který nabyl platnosti 4. února 1651. Do šesti týdnů měly být 

hotové soupisy odevzdány krajským hejtmanům a posléze zaslány místodržitelské 

kanceláři. Jednotné vypracování v celých Čechách měl zajistit unifikovaný formulář, 

nutno ale zmínit, že ne všude byla daná forma zápisu dodržována. Ačkoliv většina 

panství byla schopna vyhotovit soupisy již v průběhu jara 1651, byl, zřejmě kvůli 

stížnostem na velkou náročnost tohoto počinu, v červnu 1651 vydán další patent.
33

 Ten 

nařizoval upuštění od dosavadního podrobného zápisu a omezoval jej pouze na sumární 

výkaz nekatolíků. Tím byl celý proces ukončen dříve, než mohlo dojít ke kompletaci 

výsledků. Byl to také jeden z důvodů, proč na některých panstvích nebyl soupis vůbec 

vypracován, anebo nebyl místodržitelské kanceláři odeslán a skončil ve vrchnostenské 

registratuře. 

Téměř současně s vydáním patentu o Soupisu poddaných podle víry bylo 

zveřejněno nařízení o pořízení dalšího seznamu, tentokrát v rámci církevní sféry. 

Jednalo se o Status animarum – sepsání stavu farností a počtu farníků, opět se zvláštním 

důrazem na osoby nekatolického vyznání. Jeho iniciátorem byl arcibiskup 

Arnošt Vojtěch z Harrachu.
34
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Vezmeme-li v potaz, že na konci Soupisu poddaných podle víry byly připojeny 

i údaje o počtu a stavu far, kostelů, církevního majetku, mnohde i o postupu 

rekatolizace či škodách vzešlých z třicetileté války, poskytuje nám komparace obou 

zmíněných pramenů poměrně autentický doklad náboženské situace v Čechách 

v polovině 17. století. 

 

3.1 SOUPIS PODDANÝCH PODLE VÍRY V TURNOVĚ 

Turnov byl jedním ze dvou poddanských měst v bývalém Boleslavském kraji, 

jejichž soupis se zachoval.
35

 V této době patřil pod panství Skály, ovládané pány 

z Valdštejna. Celkový soupis tohoto panství bohužel chybí.
36

 

Samotný turnovský soupis je psán česky a má podobu 14 sešitých listů papíru. 

Pečeť, která byla podle viditelných známek původně přiložena, dnes již chybí. Na konci 

soupisu můžeme nalézt podpis majitele panství Maxmiliána z Valdštejna.  

Soupis poddaných podle víry pro Turnov je datován 30. června 1651 a vypracoval 

jej purkmistr a rada města Turnova. Uveden je těmito slovy: „My, purkmistr a rada 

města Turnova nad Jizerou, přiznáváme se tímto listem otevřeným, že na gruntech 

J. Ex. Vysoce urozeného pána, pana Maximiliána, svaté Říše římské hraběte 

z Valdštejna [titul.] v témž městě Turnově tyto níže psané osoby a lidi obojího pohlaví 

se nacházejí.“
37

  

Soupis se poměrně striktně držel formuláře, připojeného k patentu místodržitelské 

kanceláře. Obsahuje jednotlivé kolonky pro jméno, stav, povolání, věk, katolické 

vyznání, nekatolické vyznání a naději na obrácení. Do jednotlivých sloupců pak 

zhotovitel zapisoval údaje, v případě víry vpisoval na příslušné místo čárky.  

Obyvatelstvo zde bylo rozděleno do následujících skupin: Ouřad konšelský, Starší 

obce, Rychtářové, Písaři radní, Konšelé obecní, Kostelníci, Správcové nad špitálem. 

Dále jsou zde tyto části: Tito sousedé s nájemníky poznamenáni, kterým domy při ruině 

města ke zkáze nepřišly; Tito sousedé poznamenaní, kteří po ruině a shoření města 

někteří na díle sobě povystavěli a někteří v sklepích povrchních zůstávati musejí; 

V domích p. Jana staršího a p. Jaroslava, bratří Radvanovských, nájemníci; V domě 

Jiřího Jeníka z Genßedorfu čeládka a podruzi;  Tyto osoby poznamenané, kteréž při 
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 Druhým poddanským městem bylo Mšeno patřící ke statku Lobeč. 
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témž městě v chalupách bydlejí; a V domci po nebožtíku Václavovi Smicheusovi.
38

 Toto 

rozdělení poskytuje nejen dobrý přehled o městském úřednictvu, ale také o míře 

válečného postižení města. 

Domácnosti byly většinou vyznačeny předsazením jména hospodáře, u některých 

skupin (rychtáři, konšelé aj.) jsou rodiny očíslovány. Čeleď a podruzi jsou graficky 

včleněni do domácnosti. Hospodáři jsou označováni křestním jménem a příjmením, 

jejich manželky a děti pouze jménem křestním. U čeledi není velmi často známo 

příjmení, naopak u podruhů chybí jen zřídka. Z hlediska výzkumu je velmi zajímavá 

kolonka povolání, kde je u některých osob uváděn též rodinný vztah. To nám pomůže 

poodhalit jak zastoupení jednotlivých řemesel ve městě, tak také rodinné struktury 

turnovských domácností.  

Na závěr celého soupisu byla připojena krátká zpráva o místní faře, kostelech 

sv. Mikuláše a Narození Panny Marie, dvou mlýnech náležejících vrchnosti a počtu 

židovských domů.  

Při své práci jsem v edici soupisu narazila na některé nesrovnalosti, které se při 

takovém množství zpracovávaných údajů dají předpokládat. Pokud jsem dospěla 

k jiným údajům, než byly uvedeny v edici, ověřovala jsem jejich správnost porovnáním 

s originálem uloženým v Národním archivu.  

Výsledný počet 756 osob, prezentovaný v edici, je chybný, nachází se zde o jednu 

osobu méně. K chybě došlo v mezisoučtu u skupiny Starší obce, kde je místo 

25 uvedeno 26 osob.
39

 Rovněž děti nejsou zaznamenávány až od 11 let, jak se uvádí 

v závěru edičního zpracování. Nalezla jsem zde dvě desetileté děti – dceru Adama 

Petrův Annu a syna Anny Chloumecké Mikoláše.
40

 Dohledán byl také, v edici 

chybějící, věk manželky Mikuláše ml. Lichvice Anny
41

 – 34 let, který jsem pak 

zahrnula i do věkových statistik. 
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4 BERNÍ RULA 

Nejstarší prameny státní provenience, které lze z části využít k demografickým 

účelům, byly sepisovány zejména z potřeby evidence majetku a z něj následně 

odváděných daní. Jednalo se o berní rejstříky a rejstříky daně z hlavy. Zejména druhý ze 

zmíněných rejstříků může poskytnout cenné informace například o velikosti domácnosti 

nebo počtu čeledi, popřípadě podruhů.
42

 Ovšem údaje v těchto prvních rejstřících byly 

založeny na přiznáních samotných poplatníků, nelze se proto divit, že byly často 

zkreslené a podhodnocené, a tudíž ne příliš spolehlivé. Z tohoto důvodu vzniká 

od poloviny 17. století nová forma evidence – katastry. Určením jednotných formulářů 

a kontrolních komisí mělo být dosaženo větší spolehlivosti. Prvním takovýmto 

celozemským katastrem byla Berní rula z let 1653–1656. 

Měla za úkol určit daňové možnosti obyvatelstva, neboť efektivní výběr daní měl 

přispět k poválečné obnově státu. České země se na několik let staly přímým válečným 

dějištěm a tato okolnost se musela beze sporu projevit i po ekonomické stránce.  

Daňové záležitosti byly výsadou stavů, povolování berně se proto stalo i jejich 

významnou politickou zbraní. V počátečních letech třicetileté války bylo však o daních 

rozhodováno panovníkem, stavy si uplatňování svého privilegia vydobyly zpátky až 

roku 1627.
43

 Kromě daně z poddanského majetku se od 40. let začala vybírat také daň 

spotřební (z prodeje zboží a potravin), tzv. akcíz, a celkové berní zatížení obyvatelstva 

během války rostlo.
44

 Samostatné rozhodování panovníka v daňových otázkách a jeho 

stále rostoucí moc, vyvolávala v zástupcích stavovské obce obavy, že jim bude 

odebrána i tato jejich hlavní výsada. Proto když císař požadoval částku 200 000 zlatých 

rýnských, byli ji ochotni povolit za předpokladu, že k jejímu výběru budou jmenováni 

stavovští nejvyšší berníci.
45

 Skutečně na sněmu roku 1652 došlo ke zvolení čtyř 

nejvyšších berníků, po jednom z každého stavu. Dále bylo stanoveno, že výběr daně: 

„z lidí poddaných má postihnouti všechny statky v Čechách krále, královny, prelátů, 

rytířstva i měst, výslovně i (arcivévodovo) panství Třeboň a kraj loketský.“
46
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Prvním krokem k vytvoření Berní ruly se staly krajské repartice. Pro nově 

vznikající katastr byla jmenována dvanáctičlenná komise, tvořená opět zástupci všech 

stavů. Jelikož se již v krajských rolích objevovalo záměrné zkreslování údajů, bylo pro 

další postup zásadní zřízení subdelegovaných komisí, které byly odpovědné hlavní 

komisi. Tyto měly přikročit k očité vizitaci celé země. Každá vrchnost byla povinna 

předložit jednak přiznání poddaných z r. 1615 a k porovnání také urbáře, nebo 

pozemkové knihy. Komisaři měli pak vše na místě ověřit, tedy navštívit všechna 

panství, na nich každé město a vesnici, vyslechnout všechny hospodáře a zjistit stav 

jejich majetku. Původně byly komise tři, vzhledem k náročnosti úkolu k nim 

v roce 1654 byla připojena ještě čtvrtá. Vizitovat začaly v srpnu 1653. Boleslavský kraj, 

jehož součástí byl i Turnov, přišel na řadu během roku 1654. Ačkoliv ještě nebyly 

dokončeny vizitace všech krajů a oblastí, je tento rok všeobecně udáván jako datum 

generální vizitace země.
47

 

Samotné vyhodnocení zjištěných výsledků a určení berně již náleželo hlavní 

komisi. Nově zvolení nejvyšší berníci zpracovali elaboráty odevzdané vizitačními 

komisemi. Na jejich bedrech pak spočinula odpovědnost za určení počtu osedlých 

a výsledného zdanění. První berně podle nové Berní ruly byla vybírána již roku 1656.
48

  

Celý výpočet berně byl založen na základní jednotce, kterou byl jeden osedlý. 

Jednalo se o jednotku fiktivní, byla vypočítána dodatečně a měla sloužit 

ke spravedlivějšímu rozdělení daně. Definovat ji lze takto: „Usedlý (sedlák) effective 

jest ten, kdo obdělává přes polovinu svých rolí, anebo tak jest zaopatřen, že robotuje 

vrchnosti s potahem.“
49

 Kritériem tedy byla jednak rozloha půdy a také vlastnictví 

potahu. Veškeré poddané obyvatelstvo bylo dle tohoto měřítka rozděleno do třech 

skupin. Za celého osedlého byli považováni sousedé (na vesnici sedláci), další kategorií 

byli chalupníci, počítaní za 1/4 osedlého, a konečně poslední skupinu tvořili zahradníci 

s hodnotou 1/8 osedlého.
50

 Robotou byly povinny i obě kategorie nižší, protože 

nevlastnily potah, jednalo se o robotu pěší. 

Kromě výměry polí a určení, kolik jich bylo osíváno na jaro a na zimu, se uváděl 

také počet chovaného dobytka (krav, jalovic, ovcí a prasat). Dalším údajem byl počet 
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potahů. Významnou kolonkou byly také „handle a živnosti“, dle kterých se dalo zjistit 

rozložení řemeslné výroby.  

Významná je Berní rula také uváděním pustých usedlostí, dle kterých lze velmi 

dobře sledovat míru válečného zpustošení na jednotlivých panstvích. S poustkami přímo 

souvisí také příchod nových obyvatel, kteří se po skončení třicetileté války ujímali 

uprázdněných gruntů a opuštěných polí. Nové usazování bylo podporováno ze stran 

vrchností, které usilovaly o obnovu hospodářství i počtu poddaných, o které přišly 

během válečných let. Tito noví usedlíci pak požívali výhody osvobození od daně po 

dobu tří let. V Berní rule pro ně byla určena samostatná kolonka, kde se uváděl rovněž 

rok jejich příchodu. Osídlování je tak dobře sledovatelné v jednotlivých letech. Tutéž 

tříletou berní svobodu měli i ti, jimž usedlost shořela (pohořalí), nebo jim bylo 

znemožněno dále vykonávat svou živnost (na živnosti zkažených). Kromě výše 

zmíněných kritérií se také pro každé panství určovala bonita půdy. Elaborát vzniklý 

podle těchto údajů se pak stal podkladem pro určení počtu osedlých, nebo jejich částí na 

jednotlivých panstvích. 

Pro úplnost ještě doplním, že obdobou Berní ruly na Moravě se staly tzv. lánové 

rejstříky, kde základní jednotkou nebyl osedlý, ale berní lán.
51

 

 

4.1 TURNOVSKÁ BERNÍ RULA 

Rozbor Berní ruly by svým rozsahem jistě mohl vydat na samostatnou práci. 

Mým stěžejním pramenem je ovšem Soupis poddaných podle víry, proto na tomto místě 

zmíním pouze základní informace o turnovské berní rule. Větší pozornost budu věnovat 

srovnání některých údajů se soupisem, nebo je využiji jako doplňující informace tam, 

kde mi soupis tyto údaje neposkytuje. 

Berní rula pro Boleslavský kraj, jehož byl Turnov součástí, byla vytvořena 

východočeskou vizitační komisí, tvořenou zástupci čtyř stavů – Kryštofem Tenglerem, 

Kryštofem Karlem Přehořovským z Kvasejovic, Bernardem Šmerovským z Lidkovic 

a Maxmiliánem de Cara z Rosenetu.
52
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Obyvatelstvo je v rule rozděleno do tří kategorií podle majetku, tedy sousedy 

effective, chalupníky a zahradníky. Celková osedlost byla určena na 37 7/8. Bonita 

půdy byla označena jako role prostřední, tedy středně úrodná.  

Dobře patrné je z berní ruly svědectví o škodách válečných let. Turnov byl 

postižen značně, z části průtahy nepřátelských i císařských vojsk, nejvíce však město 

zpustošil požár roku 1643, kdy neopatrností švédských vojáků shořelo na popel 

119 domů včetně radnice, kostela, pivovaru a značné části náměstí. V rule je zapsáno 

65 pustých stavení a míst, k tomu nutno připočíst ještě 7 poustek židovských. Obnova 

města se však pomalu rozbíhala, svědčí o tom přípis, že na několika z těchto pustých 

míst byla zahájena stavba nového kláštera. O postupném osídlování svědčí také příchod 

pěti nových usedlíků v letech 1652 a 1653. 

Pokud se zaměříme na přípisy v turnovské rule, zjistíme, že většina se jich týká 

převádění jednotlivých poddaných mezi majetkovými kategoriemi. Došlo například 

dokonce k přeškrtnutí celé kategorie chalupníků a jejich převedení na zahradníky. Tyto 

změny byly způsobeny původní nejednotnou definicí rozsahu vlastněného majetku pro 

jednotlivé skupiny.  

 

4.2 POROVNÁNÍ SOUPISU PODDANÝCH PODLE VÍRY A BERNÍ RULY 

Berní rula i Soupis poddaných podle víry jsou jedinečnými prameny pro výzkum 

raného novověku. Ačkoliv prvý vznikl za účelem evidence daňových poplatníků 

a druhý měl za úkol zjistit náboženské přesvědčení obyvatel, můžeme je přesto využít 

k vzájemné komparaci. Umožňuje to jednak zanedbatelný časový rozestup vzniku obou 

pramenů, stejně jako některé shodné údaje, které oba poskytují. Jedná se o kategorie 

jméno a povolání, které nám umožňují identifikaci osob. Ráda bych zdůraznila, že toto 

srovnání nebude nikdy přesné a prosté omylů, neboť i samotný soupis často obsahuje 

osoby shodného příjmení i křestního jména, což stěžuje nalezení jejich protějšků v berní 

rule.  

Pro příklad srovnání údajů v turnovském soupisu a berní rule, jsem si jako vzorek 

vybrala skupinu Sousedi effective, tedy nejvýše postavenou skupinu dle rozdělení berní 

ruly. Tvoří ji 41 osob, 24 z nich jsem dohledala ve shodné podobě jména v soupise. 

U dalších pěti osob se objevuje zkomolení nebo pozměnění jmen (Subitan na Srbitan, 

Poselt na Paselt apod.), nicméně protože tito sousedé vykonávali stejné zaměstnání, 
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jaké se uvádí již v roce 1651, myslím si, že i je lze celkem spolehlivě určit. Mezi 

sousedy se objevují také ženy, v rule jsou uváděny celým jménem, v soupise se toto 

neuvádí. Tři z nich se mi ale podařilo identifikovat jako manželky turnovských 

měšťanů.  Dvě osoby se ve městě usazují nově v letech 1652 a 1653, tedy je přirozeně 

v soupise nenajdeme. Další část tvoří osoby, které přímo nejsou uvedeny v soupisu, 

nicméně je tam uvedeno, že vlastní domy, v nichž přebývají jiní obyvatelé. To je případ 

Jana st. a Jaroslava st. Radvanovských, kteří oba zastávali funkci purkrabí, a Jiřího 

Jeníka. Příjmení některých zbývajících plátců berně jsem sice nalezla v soupise, ovšem 

žádné z křestních jmen se neshodovalo, a to ani u rodinných příslušníků.  Nemůžu tedy 

vyloučit ani možnou příbuznost v širší rodině, ani pouhou shodu jmen.  

S přihlédnutím k výše zmíněným zjištěním se počet osob, které soupis vůbec 

neznal, pohybuje kolem 4–5 sousedů v této kategorii. Mohli uniknout evidenci 

v soupisu například tím, že se v době zapisování nacházeli na jiném místě. Nicméně 

z výsledků je patrné, že poměrně velké množství osob můžeme dohledat v obou 

pramenech, přičemž nám berní rula může poskytnout doplňující informace nejen 

o rozloze jimi obdělávaných polí a počtu dobytka, ale často se vyskytuje i uvedení 

řemesla tam, kde o něm soupis mlčí. 

 

4.2.1 Mobilita obyvatelstva 

Srovnání berní ruly a soupisu nám také umožňuje sledovat mobilitu obyvatel, a to 

jak sociální, tak geografickou. V Turnově můžeme konkrétně sledovat sociální postup 

některých zástupců podružské vrstvy do vyšší kategorie zahradníků. Příkladem 

geografické mobility pak může být emigrace dvou mužů, Václava Čejky a Jana 

Forotera. V turnovské berní rule je k nim uveden tento přípis: „Tito dva zběhli 

a manželky jich při domích zůstávají.“
53

 Jednalo se o osmačtyřicetiletého sládka 

a dvaačtyřicetiletého barvíře, jejichž rodiny jsou v soupisu uváděny jako nekatolické. 

Oba dva i s manželkami byli navíc uvedeni jako nekatolíci bez naděje na obrácení. Je 

tedy nasnadě předpokládat, že důvod jejich zběhnutí byl náboženský. Jak je patrno 

z přípisu, v Turnově zanechali svoje manželky (Foroter i syna), které snad dále 

pečovaly o několik strychů půdy. 
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4.2.2 Řemesla a živnosti v Berní rule 

Další shodná rubrika soupisu a berní ruly je rubrika povolání. Pokusila jsem se 

zjistit, zda mohlo i v takto krátkém časovém úseku dojít k nějakým výraznějším 

změnám ve skladbě či zastoupení jednotlivých řemesel a povolání všeobecně. V prvé 

řadě jsem v berní rule nalezla poměrně velké množství nových řemesel a živností, které 

se v soupise neobjevovaly. Konkrétně se jednalo o 3 krupaře, 2 bednáře a po jednom 

pak například o mandlíře, plachetníka, zvoníka nebo kotláře. Mírně vzrostl také počet 

zástupců některých původních řemesel, ačkoliv rozložení jejich jednotlivých druhů se 

nezměnilo. Řemesla potravinářská (řezníci, pekaři, pernikáři) a oděvní/textilní (krejčí, 

ševci, soukeníci) stále hrála prim. Nárůst je pozorovatelný u soukeníků, naopak ubylo 

například sládků a kramářů. Ti, co zůstali, byli navíc označováni jako „kramář špatný“. 

Nicméně i vzhledem k větší rozmanitosti řemesel se domnívám, že lze pozorovat mírný 

nárůst řemeslné výroby, která pomalu překonávala následky třicetileté války. 
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4.2.3 Turnovské ženy a řemesla 

Novinkou je uvádění žen jako vykonavatelek řemesla či živnosti. V soupise je 

u většiny žen zapsán pouze rodinný stav, nebo sociální kategorie. Za jediné povolání 

zde uvedené by se daly považovat předlice, jednalo se však pouze o dvě ženy z celého 

města. Berní rula nám poskytuje poněkud bohatší obraz i o jiné, než rodinné působnosti 

turnovských žen. Povolání jich vykonávalo celkem deset, jednalo se o mydlářku, dvě 

řeznice, koželužku, ševcovou, krejčovou, hrnčířku, hokyni, plátenici a kovářku.  

Jak se ženy k vykonávání živnosti dostaly, není u všech zřejmé. Jednou 

z možností je, že ji „zdědily“ po manželovi. Ženy se ostatně mohly na práci v mužově 

dílně podílet i za jeho života, nebo se věnovaly prodeji jeho výrobků.  Tuto teorii by 

potvrzoval fakt, že dvě z těchto žen byly již k roku 1651 vdovy. Tři další nalézáme 

v Soupisu podle víry spolu s jejich manželi, kteří vykonávají stejnou živnost. Dalo by se 

tedy spekulovat o tom, že i tyto ženy během tří let rozestupu mezi oběma prameny 

ovdověly a převzaly řemeslo po manželovi. U ostatních už vztah k manželovu řemeslu 

doložit nemůžeme, protože se v soupisu buď vůbec nenachází, nebo došlo ke zkomolení 

jména a není jisté, že se jedná o stejné osoby. Nicméně role manžela nemusela být 

stěžejní, protože v raném novověku bylo pro městské prostředí běžné uplatňování 

ženské práce.
54

  

Větší zastoupení žen by se tedy dalo očekávat v textilních a oděvních řemeslech, 

kde se již předtím prosazovaly a ve kterých působily i turnovské ženy. Rovněž 

obvyklým ženským povoláním byla hokyně.
55

 Zajímavý je ovšem podíl Turnovanek ve 

spíše mužských řemeslech jako byl kovář či řezník, zvláště vezmeme-li v úvahu, že 

v soupise nejsou v těchto případech v domácnosti uvedeni žádní tovaryši ani učedníci. 

Jsou ale známy případy, kdy ženy vedly velké řemeslnické dílny, věnovaly se takovým 

povoláním jako je zvonařství nebo knihařství,
56

 či samostatnému podnikání. V tomto 

světle by tedy vykonávání některých ryze mužských povolání turnovskými ženami 

nebylo nijak překvapující. 
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5 VYZNÁNÍ OBYVATELSTVA 

Turnov byl stejně jako většina měst v severních Čechách osídlen převážně 

nekatolíky. Tuto skutečnost zajisté určovala i náboženská orientace bývalé turnovské 

vrchnosti po celé 16. století i několik desetiletí století následujícího. K jinému než 

katolickému náboženství se hlásili jak Krajířové z Krajku a Vartemberkové, tak také 

později hrabě Šlik i Albrecht Jan Smiřický. Velkou tradici měla v Turnově Jednota 

bratrská, která se zde objevuje zásluhou Adama z Cimburka zřejmě již v posledních 

letech 15. století.
57

 Zvláštní podpory se jí dostávalo zejména za Kunráta z Krajku 

a Karla z Vartemberka. Měla zde i svůj sbor a školu. 

Nová doba a nová vrchnost si však žádala co nejrychlejší převedení poddaných 

k „pravé“ víře. Prověření dopadu dosavadních rekatolizačních opatření a zjištění 

skutečné náboženské orientace obyvatelstva bylo hlavním důvodem k vyhotovení 

Soupisu poddaných podle víry. Osoby v soupise se rozlišovaly na katolíky, nekatolíky 

s nadějí na obrácení ke katolické víře a nekatolíky bez této naděje. Z hlediska 

katolického vyznání byla situace v Turnově značně neutěšená. 

Z celkového počtu 755 obyvatel města bylo plných 67,9 % osob nekatolického 

vyznání. U jedné osoby nebylo vyznání uvedeno, zbytek, 31,9 % náležel ke katolické 

konfesi. U více než poloviny nekatolíků (287 osob) je uváděna naděje na obrácení, 

nicméně počet zatvrzelých vyznavačů nekatolické víry byl také poměrně vysoký 

(224 osob).
58

 Odpor ke katolicismu převažoval zejména v ženské části populace, kde 

76,2 % všech žen bylo nekatoliček, a dokonce u 30,6 % žen nebyla naděje na obrácení. 

U mužů jsou tato čísla nižší, k nekatolíkům se hlásilo 57,3 %, zatvrzelými nekatolíky 

pak bylo 28,5 % všech mužů. 

Zajímavý je bližší pohled na rodiny a manželství. Z celkového počtu 

221 manželských párů jich stejnou víru vyznávalo 171, z toho drtivá většina 122 párů 

byla nekatolická, zbývajících 49 náleželo ke katolické konfesi. V manželstvích, kde 

každý z manželů vyznával jinou víru, převažovala ta, kde byl katolíkem muž (42 párů). 

Ženy katoličky s manžely nekatolíky se objevují pouze v 8 případech. Pokud bych se 

blíže zaměřila i na rozlišení naděje na obrácení, pak by párů katolík a nekatolička bez 

naděje (a naopak) bylo rovněž pouze osm. Ačkoliv bylo v Turnově početnější 
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manželství mezi snoubenci stejného vyznání, z výše zmíněných výsledků je možno 

soudit, že rozdílná konfese nebyla velkou překážkou k uzavření sňatku. Zde hrálo 

mnohem větší roli sociální postavení manželů, v některých případech i jejich věk. 

Co se týče dětí, většina jich vyznávala stejné náboženství jako jejich rodiče. 

Vysoký podíl shodné konfese mezi rodiči a dětmi se vyskytoval zejména u nekatolíků. 

V případě, kdy měl každý z rodičů jiné vyznání, zřetelně nepřevažovalo následování 

otce-hospodáře v záležitostech víry, jak by se dalo předpokládat. Našla jsem i několik 

případů zcela odlišného náboženství dětí čistě katolického i nekatolického páru, není 

jich však mnoho. Uvádění přesného počtu dětí v jednotlivých kategoriích považuji 

v tomto případě za irelevantní, neboť v Turnově jsou děti evidovány až od 10 let 

a téměř tři desítky z nich měly jen jednoho rodiče, proto by údaje neměly dostatečnou 

vypovídací hodnotu. 

Vzhledem k celkové převaze nekatolíků v turnovské populaci se tato projevuje 

také u jednotlivých sociálních skupin. Nejvýraznější je u zástupců čeledi, kde nekatolíci 

tvoří celých 91,1 %. Zjištěné výsledky nenapovídají tomu, že by hospodář přijímal 

čeledíny a děvečky na základě vyznání. Není tedy výjimkou, že se ve zcela katolické 

rodině nachází pouze nekatolická čeleď. Vzhledem k vysokému počtu této čeledi by si 

hospodář zřejmě stejně nemohl klást náboženství jako podmínku přijetí do služby. 

Z obecné převahy nekatolíků v jednotlivých skupinách se nevymykají ani podruzi. Podíl 

katolíků je sice vyšší než u čeledi, ovšem nekatolíci stále tvořili 64,5 %. 

U osob zastávajících významnější funkce ve správě města (konšelé, starší obce, 

rychtářové, aj.) se nachází zhruba stejný počet katolíků i nekatolíků. Katolická konfese 

převažuje pouze u kostelníků a správců nad špitálem. Rovněž městský primátor byl 

katolíkem, ovšem jeho manželka i syn byli nekatolíky. Při zaměření se i na rodinné 

příslušníky městského patriciátu a jejich čeleď, by počet katolíků značně poklesl, 

například ve skupině ouřad konšelský jsem nalezla 15 katolíků a 31 nekatolíků, 

u starších obce je poměr dokonce 3:22. V tomto případě je navíc 13 osob uvedeno bez 

naděje na obrácení. Nezdá se tedy, že by katolické vyznání bylo podmínkou k získání 

určitého postavení ve městě. Co se týče městských hospodářů, ani zde jsem nenalezla 

výraznější převahu jednoho náboženství. 
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6 STRUKTURA OBYVATELSTVA PODLE VĚKU A POHLAVÍ 

6.1 OBRAZ POPULACE V 17. STOLETÍ 

V první polovině 17. století došlo k zastavení populačního růstu, který byl pak 

vystřídán značným regresem způsobeným třicetiletou válkou. Důvodů poklesu bylo 

hned několik. Předně se Čechy od 30. let 17. století staly přímým dějištěm válečných 

událostí. Kromě pustošení země cizími i vlastními vojsky byly častým doprovodným 

jevem válečných tažení také epidemie nemocí. Vedle moru se za třicetileté války šířil 

také tyfus či neštovice. Další úbytek obyvatelstva byl způsoben hromadnou emigrací 

z náboženských důvodů i vnitřní migrací z oblastí nejvíce postižených válkou. Je také 

známo, že ve válečných dobách klesla porodnost, stejně jako množství uzavřených 

sňatků, což samozřejmě vedlo i k úbytku dětské složky populace. Významný byl také 

nárůst počtu pustých usedlostí, jejich podíl se odhaduje na 20 %.
59

 

Po uzavření vestfálského míru a uklidnění situace v Evropě dochází k proměně. 

O obrazu populace v druhé polovině 17. století nám nejdůležitější svědectví přináší 

právě Soupis poddaných podle víry. Tato doba se vyznačovala nástupem populačního 

růstu, který dále trval i po dosažení předválečné úrovně. Čas od času byl sice přerušen 

demografickými krizemi (způsobenými epidemiemi, nebo hladomory), ale v námi 

sledovaném období se za takovou krizi dá považovat pouze morová epidemie z let 

1679–1680.
60

 Poddanská města jako byl Turnov, se také snadněji než města královská 

vyrovnávala s válečnými škodami. Podle údajů z roku 1671 (počátek revizitace berní 

ruly) dosáhla již většina poddanských měst stejného, nebo většího počtu domů než kolik 

jich měla před válkou.
61

  

Při zohlednění výše zmíněných údajů můžeme populaci po třicetileté válce 

charakterizovat asi takto: jednalo se o populaci mladou, kde dětská složka zaujímala 

větší místo než dnes, a která měla naopak velmi malý podíl lidí starších 50 let. 

Výrazným znakem byla vysoká feminita obyvatelstva. Další odlišností od soudobé 

populace je skutečnost, že se ženy všeobecně dožívaly nižšího věku než muži.  

Mortalita byla celkově vyšší, markantně se projevovala v úmrtí novorozenců a dětí. 

Příznivá populační bilance však byla udržována vysokou plodností žen.  
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6.2 PROBLÉMY URČOVÁNÍ VĚKOVÉHO SLOŽENÍ 

Zkoumání věkového složení obyvatelstva naráží na celou řadu úskalí plynoucích 

z charakteru pramene. Předně turnovský soupis neeviduje dětskou složku populace 

v předzpovědním věku. Uváděny jsou zde děti až od 10 (2 osoby), resp. od 11 let. 

Mnoho historiků se počet chybějících dětí snažilo alespoň odhadnout,
62

 procentuální 

rozmezí se pohybuje od 36–43 % na vesnici a 29–37 % ve městě (pro děti do 15 let).
63

 

Podle E. Maura se jako nejpravděpodobnější jeví odhad R. Schreibera,
64

 podle nějž 

mohly děti tvořit v průměru 30,8 % z celkové populace. S přihlédnutím k rozdílům mezi 

městem a venkovem pak pro město získal údaj zhruba 28 % dětí předzpovědního věku 

(do 12 let). Při aplikaci této teorie by se v Turnově nacházelo odhadem 290 dětí. 

V Soupisu poddaných podle víry je uvedeno 755 obyvatel města (včetně některých 

dětí), snad se tedy nedopustím velké nepřesnosti, když celkový počet turnovské 

populace odhaduji zhruba na 1000 obyvatel. 

Dalším problémem je zaokrouhlování věkových údajů, zejména k desítkám, ale 

i pětkám a šestkám, v mladších ročnících pak k věkovým stupňům 12 a 18. Takovéto 

zkreslování jsem nalezla i při studiu turnovské věkové struktury. V oblibě zde bylo 

zaokrouhlování zejména k desítkám, kdy věk 226 osob (ze 755) končí nulou. V menší 

míře můžeme také pozorovat zaokrouhlování k pětkám a také k významnému 

věkovému mezníku, číslu 18.  Spolehlivost věkových údajů často závisela na pečlivosti 

jednotlivých zapisovatelů, na zřetel musíme brát i to, že věk byl pouze vedlejším, 

doplňujícím údajem soupisu, v němž bylo nejdůležitější uvedení víry. Nepřesnosti 

mohla samozřejmě způsobit i neznalost vlastního přesného věku, stejně jako vědomé 

zaokrouhlování. Z těchto výše jmenovaných důvodů jsou zjištěné údaje vždy do jisté 

míry nepřesné. Zkreslení můžeme částečně zmenšit spojováním ročníků do skupin. Já 

jsem pracovala s pětiletými intervaly, běžně užívanými v demografické statistice, 

vytvořila jsem tedy skupiny v rozmezí 0–4, 5–9 atd. 
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6.3 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA 

První, na co jsem se zaměřila, bylo rozdělení populace podle Sundbärgova dělení 

na část ve věku prereprodukčním (0–14), reprodukčním (15–49) a postreprodukčním 

(50 a více).
65

 Toto dělení umožňuje určit typ populace.  V reprodukčním věku se 

v Turnově nacházelo 544 osob, v postreprodukčním 140. Jelikož v Turnově nejsou 

evidovány děti v předzpovědním věku, jak už bylo několikrát zmíněno, mohu podíl 

jednotlivých složek pouze odhadnout, na základě mnou získaných dat a odhadu počtu 

dětské složky, jak jsem jej provedla výše. Pokud bychom počet turnovských obyvatel 

přidáním 28 % dětské složky zaokrouhlili k tisíci, pak by podíl osob v reprodukčním 

věku tvořil více než 50 % populace. Toto zjištění se shoduje s výsledky jiných 

výzkumů: „Střední skupina, tj. osoby ve věku  15–49 let, tvořila téměř všude něco přes 

50 % obyvatelstva, rozdílu mezi městy a venkovem v této skupině nebylo“
66

 Rovněž 

podíl lidí starších 50 let by se nijak nevymykal dobovému průměru, činil by zhruba 

14 %. Z těchto ukazatelů usuzuji, že mohu, navzdory pouze odhadnutým počtům, 

turnovskou populaci zařadit do typu populace progresivní, která se vyznačuje malým 

počtem lidí v postreprodukčním věku a vysokým počtem dětí. 

Dále jsem věnovala pozornost zastoupení jednotlivých věkových skupin 

obyvatelstva. Zde již do statistiky zahrnuji pouze čísla známá ze soupisu.
67

 

Nejsilnějšími věkovými skupinami byly skupiny 15–19 (13,1 %), 40–44 (12,5 %) 

a 30-34 let (11,7 %). Nejnižší zastoupení, jak již vyplývá z typu populace, měly věkové 

skupiny nad 65 let. 

Pozornost jsem věnovala také věkovým extrémům. Nejmladšími obyvateli byly 

dvě desetileté děti – Anna (dcera Adama Petrův) a Mikoláš (syn podruhyně Anny 

Chloumecké). Na opačné straně věkové přímky se nacházel Mikuláš, otec pekaře Jana 

Poselta, který v době sepsání soupisu dosáhl úctyhodných 96 let. 
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6.4 SLOŽENÍ OBYVATELSTVA PODLE POHLAVÍ 

Všeobecným znakem populace po třicetileté válce byla převaha ženské složky. 

Vysokou feminitu obyvatelstva jsem seznala i v Turnově, kde ženy tvořily 56,3 %. Na 

100 mužů tedy připadalo přibližně 129 žen. Početně největší zastoupení mají ženy 

ve věkové kategorii 15–19 let, kde tvořily 65,7 %. Vysoké počty žen jsou patrné 

i ve skupinách 30–34 a 20–24 let. V reprodukčním věku (15–49 let) tedy ženy výrazně 

početně převyšovaly mužskou složku populace.  

V procentuálním zastoupení v jednotlivých kategoriích zaujímali muži větší podíl 

pouze ve skupinách 40–49, 55–59 a 65–74letých. Tato nevyrovnanost demografické 

struktury způsobovala, že značná část žen nemohla uzavřít sňatek a podílet se tak na 

reprodukci obyvatelstva. Dalším důsledkem bylo také uzavírání nerovných sňatků, kde 

mezi manžely byly velké věkové rozdíly. 

Zajímavé jsou ovšem počty obyvatel nad 50 let. V druhé polovině 17. století bylo 

běžné, že se muži dožívali vyššího věku než ženy,
68

 bylo tomu tedy přesně naopak než 

v dnešní době. Důvody můžeme hledat snad v těžké fyzické práci žen (zejména na 

venkově), kde byly nuceny nahradit úbytek mužské populace způsobený odchodem do 

války. Dalším důvodem mohou být časté porody (a potraty), působící velkou zátěž 

ženskému organismu. Možné jsou ale také chyby či zaokrouhlování při evidenci. 

Maskulinita obyvatelstva byla patrná ve všech kategoriích nad 50 let.
69

 Turnov je 

jedním z měst, která tvoří výjimku z tohoto pravidla. Mužská složka v těchto věkových 

skupinách nejen že nepřevyšuje ženskou, v některých ročnících je dokonce značně nižší, 

například kategorii 50–54letých tvoří 63,2 % žen a pouze 36,8 % mužů. Tento nepoměr 

můžeme sledovat i v celkovém součtu obyvatel nad 50 let, kde muži činí 60 osob, žen 

bylo 79. Status nejstaršího obyvatele ale patřil muži, již zmíněnému Mikuláši Poseltovi 

(96 let). Dvěma nejstarším ženám bylo 80 let.  
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7 STRUKTURA OBYVATELSTVA PODLE RODINNÉHO STAVU 

Zaměříme-li se na zkoumání reprodukce populace je pro nás velmi důležité 

zjištění sňatkového věku. Soupis poddaných podle víry datum sňatku neuvádí, nicméně 

eviduje věk a současně také rodinný stav. Na základě těchto údajů můžeme sňatkový 

věk odhadnout srovnáním počtu svobodných a vdaných žen v určitých věkových 

kategoriích. Takovýto rozbor nám umožňuje zjistit, jak velké procento obyvatelstva 

manželství vůbec neuzavíralo, či v jakých věkových skupinách byly sňatky nejběžnější.  

 

7.1 ŽENY V MANŽELSTVÍ 

Vdané ženy tvořily v Turnově 52 % z počtu všech žen. Nejmladším manželkám 

bylo 18 a 19 let, ve věkové skupině 15–19letých jich však nalézáme pouze pět, což je 

7,7 % z celkového počtu žen v této kategorii. Ve třech případech se přitom jednalo 

o manželky podruhů. 

Provdané ženy zaujímají největší podíl ve věkových kategoriích 25–29 let 

(86,7 %), 30–34 let (84,2 %) a 35–39 let (92,5 %). Z výsledků je patrné, že největší 

počet vdaných žen nacházíme ve věkovém rozmezí 35–39letých, čímž se Turnov mírně 

vymyká dobovým průměrům. Například v Pardubicích nebo Táboře převažovaly vdané 

ženy v nižší věkové kategorii, mezi 25–29 lety.
70

 Počet žen žijících v manželství se 

začíná výrazněji snižovat až ve skupině 50–54 let (39,5 %) a postupně klesá úměrně 

s přibývajícím věkem. Výjimku tvoří pouze kategorie mezi 60–64 lety, kde vdané ženy 

tvoří ještě 55,6 %.  

Naopak nejvíce svobodných žen se nacházelo ve věkových skupinách 15–19 

a 20–24 let. Průměr neprovdaných žen v těchto kategoriích zvyšoval příchod dívek 

a mladých žen z vesnic, které přicházely do města za prací. Ve městech všeobecně 

docházelo k pozdějším sňatkům, proto ještě i 18leté nevěsty byly spíše výjimkou.
71
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7.1.2 Vdovy 

Co se týče turnovských vdov, těch soupis eviduje pouze 11. Jako ovdovělé 

uvažuji pouze ty ženy, u kterých je to v soupise jasně uvedeno. V sedmi případech se 

jednalo o ženy stojící v čele domácnosti, většina měla čeleď nebo ubytovávala podruhy 

a nájemníky. Je však pravděpodobné, že evidence vdov nebyla dostatečná, a to zejména 

u osob žijících v podruží. Ženy jsou zde totiž uváděny pouze jako podruhyně bez 

bližšího určení povolání či rodinného stavu. Je ale velmi pravděpodobné, že se 

v některých případech jedná o osoby ovdovělé, protože více než polovina svobodných 

podruhyň překročila hranici padesáti let věku. 

 

7.2 MUŽI V MANŽELSTVÍ 

Ženatých mužů bylo v Turnově 66,7 %. Počet mužů žijících v manželství 

ve skupinách 15–29 let byl nízký. V kategorii 15–19 let to byl pouze jeden ženatý muž, 

ve skupině 20–24 let jich bylo osm. Ve věkové kategorii 25–29letých tvořili ženatí muži 

sice již 69,6 %, ale v manželství se jich nejvíce nacházelo až mezi 40–44 rokem. 

Jednalo se konkrétně o 50 mužů z celkového počtu 221 ženatých, což je 98 % 

ve zmíněné věkové skupině. V následujících kategoriích: 55–59, 60–64 a 75–79 let byli 

dokonce ženatí všichni muži. Při pohledu na výše uvedené hodnoty můžeme 

i v Turnově potvrdit všeobecný úzus, že muži uzavírali sňatek později než ženy a že 

také měli v případě úmrtí manželky větší pravděpodobnost pro uzavření dalšího sňatku. 

Podobně jako u ženské části populace náleželi nejmladší svobodní muži k čeledi, 

v menší míře se pak jednalo o neoženěné syny městských řemeslníků. 

 

7.2.1 Vdovci 

Muže označené jak vdovce v turnovském soupisu nenacházíme. Nicméně lze 

předpokládat, že i zde nebyl jejich vdovský stav pouze výslovně uveden, nikoliv, že zde 

žádní nežili. Jako důkaz k tomuto tvrzení může posloužit několik náhodně vybraných 

mužů, u kterých je pravděpodobné, že se jednalo o vdovce.  Například v domácnosti 

svého syna pekaře Jan Poselta žil nejstarší obyvatel města Mikuláš (96 let), který je 

v soupisu zapsán jako „otec jeho“. Manželka u něj není uvedena a vzhledem k jeho 

vysokému věku pravděpodobně již nežila (pomineme-li možnost, že nebyla přítomna na 
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panství v době zápisu). Podobně je na tom Martin Pavlův (49 let), který žil 

v domácnosti bez manželky pouze se svými syny. V obou případech by se tedy mohlo 

jednat o vdovce, ačkoliv písař dal před vdovským statusem přednost zapsání rodinné 

vazby, nebo povolání. 

 

7.3 VĚKOVÝ ROZDÍL MEZI MANŽELY 

Ze soupisu můžeme rovněž zjistit věkové rozdíly mezi manžely. Je ovšem třeba 

počítat s určitými úskalími, kterým se v pramenu tohoto typu nemůžeme vyhnout. 

Stejně tak jako u zjišťování věkové struktury obyvatelstva, musíme i zde počítat se 

zaokrouhlováním údajů. Zapsání věku mohlo být ovlivněno přiřazením k určité 

kategorii, např. u mladých manželů byl muži přisouzen věk 30 a jeho manželce 20 let.
72

 

Nicméně vezmeme-li v potaz právě onu oblibu zaokrouhlování věku manželů 

k desítkám, které se v soupisu často objevuje, můžeme z toho usuzovat, že desetiletý 

rozdíl mezi manžely nebyl pravděpodobně v tomto období ničím neobvyklým. Vysoký 

věkový rozdíl všeobecně byl celkově běžnějším jevem než dnes. E. Maur uvádí, že 

manželství, kde byl muž starší o více než 10 let, byla asi čtvrtina.
73

  

Co však vedlo tehdejší populaci k uzavírání takovýchto nerovných sňatků? Zajisté 

zde hrál významnou roli ekonomický aspekt manželství. Muži vstupovali do sňatku 

většinou až tehdy, když mohli rodinu hmotně zajistit. Mnoho dospělých mužů tak 

setrvávalo u svých rodičů až do doby, kdy získali dost prostředků na osamostatnění, 

nebo kdy převzali po otci grunt či živnost. Jednou z příčin velkých věkových rozdílů 

bylo i uzavírání druhých (a dalších) sňatků. Ovdovělý muž uzavíral druhé manželství 

snadněji než žena ve stejné situaci. Díky vysoké feminitě obyvatelstva, kdy největší 

početní zastoupení ženské složky v populaci tvořily ženy mezi 15 až 30 lety, si mohl 

vzít i o mnoho let mladší nevěstu. Mladé ženy se tak nového sňatku dočkaly častěji než 

vdovy stejně, nebo podobně staré jako muž. 

Setkáváme se ovšem i s manželstvími, kde byla starší žena. Jednalo se zejména 

o znovu provdané vdovy po řemeslnících nebo majitelích selských usedlostí, manžel 

pak nepochybně získával ze sňatku majetkový profit či společenské postavení. Takovéto 

sňatky hrály důležitou roli zejména v ceších, v případě vdov po cechmistrech. Zisk ze 
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sňatku nebyl ovšem pravidlem, neboť starší ženy v manželství můžeme nalézt 

i v podružské vrstvě. 

Věková nerovnost mezi manžely měla samozřejmě i různé negativní důsledky. 

Často omezovala vliv otce na výchovu dětí a stěžovala soužití muže a ženy. Vzhledem 

k nižšímu věku, jehož se lidé dožívali, způsobovaly takovéto sňatky i nárůst počtu vdov. 

Ovdovělé ženy se v případě, že neměly dostatečný majetek či postavení, znovu vdávaly 

velmi těžko. Postavení vdov se tak často stávalo tíživým sociálním problémem. 

 Turnov se dobovým průměrům příliš nevymyká. Z celkového počtu 221 

manželských párů bylo těch, kde byl starší muž 161, tedy 72,9 %.  Manželství se starší 

ženou bylo jen asi 20,4 %, zbytek (6,8 %) tvořili partneři stejného věku. Počet párů, 

které mezi sebou měly výše zmiňovaný desetiletý věkový rozdíl, čítal necelých 10 %. 

Nejobvyklejší rozdíl činil 1–4 roky (37,6 %) a 5–9 let (26,7 %), a to jak u párů se 

starším mužem, tak i se starší ženou. Zaměříme-li se na konkrétní extrémy věkových 

rozdílů – žena Jana Marvana Anna byla starší o 25 let a podruh Jan Brouček byl 

dokonce o 37 let starší než jeho žena Dorota. Takto velký rozdíl, ale nebyl v Turnově až 

tak častý, párů, které od sebe dělilo 25 a více let, bylo pouze sedm.  
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7.4 STUDIUM HISTORICKÉ RODINY A DOMÁCNOSTI 

Soupis poddaných podle víry je jedinečným pramenem i v tom smyslu, že nám 

umožňuje nahlédnout do struktur domácnosti a rodiny raně novověkého člověka. Právě 

proto se o soupis zajímají nejen historikové a demografové, ale také například 

sociologové nebo kulturní antropologové. Já se nyní blíže zaměřím na turnovské rodiny, 

resp. domácnosti ze statistického pohledu historické demografie. 

V turnovském soupisu jsou některé domácnosti odděleny předsazením hospodáře, 

u dalších členů se můžeme dozvědět také jejich vztah k pánu domu. Kromě manželek 

a dětí se občas objevují i tito příbuzní: matka, otec, bratr, tchán, tchýně, zeť a vnučka. 

Rodinný stav není uveden u všech osob, u mužů je častěji dána přednost zapsání 

povolání, příp. se uvádí sociální postavení (např. podruh). Považuji za nutné 

podotknout, že někdy je velmi těžké odlišit, kdo ještě patří do domácnosti a kdo už ne, 

zvláště v městském prostředí, kde v jediném domě bydlelo mnoho nepříbuzných rodin. 

Někde jsem byla nucena některé domácnosti rozdělit, protože se nejednalo o soužití 

příbuzných osob. I přes tyto nedostatky můžeme obyvatelstvo v Turnově rozčlenit do 

několika typů domácností a rodin.  

Pro potřeby mé analýzy budu vycházet ze 6 typů rodinné struktury, jak je definuje 

A. E. Imhof: I. jednotlivé osoby, II. domácnosti, v nichž není manželský pár, 

III. jednoduchá rodina, IV. rozšířená rodina, V. domácnosti čítající více rodin, 

VI. domácnosti s nejasnou strukturou, ale s příbuzenskými vztahy.
74

 

Protože toto rozdělení nelze na zkoumaný soupis striktně aplikovat, neboť určité 

rodiny se vymykají navrhovaným definicím, uvádím pro lepší přehlednost, koho 

zařazuji do jednotlivých skupin: I. jednotlivci bez příbuzných a vdovy bez dětí,
75

 

II. jeden z rodičů a dítě (včetně ovdovělých osob s dítětem), III. manželské páry s dětmi 

i bez dětí, IV. manželský pár s nejméně jednou příbuznou osobou, V. vícero 

manželských párů v jedné domácnosti. Šestou kategorii vynechávám, protože všechny 

osoby lze zařadit do předcházejících skupin.  
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U každé domácnosti jsem zohlednila přítomnost čeledi, kterou lze v našich 

podmínkách považovat za její integrální součást. Kvůli specifičnosti postavení podruhů 

a nemožnosti určit jejich příbuzenský vztah k hospodáři, nezahrnuji podružské rodiny 

do této statistiky. Podružské problematice se budu podrobněji věnovat na jiném místě 

mé práce. 

 

 

Z přiložené tabulky výsledků vyplývá, že v Turnově byla nejčastějším typem 

rodiny rodina jednoduchá (základní),
76

 složená z manželského páru s dětmi i bez dětí. 

Následovaly rodiny bez manželského páru. Zde se jednalo o jednoho rodiče s dětmi. 

Rovněž nalézáme i několik rodin rozšířených (s přítomností rodičů hospodáře a matky 

manželky). Dokonce se objevilo i několik případů soužití vícero příbuzných rodin. 

Protože tento poslední typ rodin není v našem prostředí až tolik obvyklý, zaměřila jsem 

se na něj blíže.  

Ve dvou případech se jedná o soužití základní rodiny hospodáře s jeho ženatým 

zetěm, jednou nacházíme pod stejnou střechou oženěného syna a v dalším případě se 

k rodině připojuje tchán s manželkou. Při aplikaci teorie E. Mitterauera
77

 na tyto rodiny, 

se první tři dají označit jako rodiny komplexní kmenové. Ty se vyznačují soužitím dvou 
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lineárně uspořádaných manželských párů, přičemž muž ze starší generace stojí v čele 

domácnosti. V případě společné domácnosti s tchánem by se mohlo jednat o komplexní 

rodinu s výměnkem, kde starší hospodář postoupí své místo synovi, nebo, jako v tomto 

případě, zeti.  

Zjištěné údaje nejenom umožňují určit typ a velikost rodin či domácností, ale také 

„rozlišit dva základní typy historického utváření rodiny v Evropě.“
78

 Jako první se 

o typologické odlišení rodin dvou evropských oblastí, jejichž hranice se měla nacházet 

na spojnici měst Petrohrad a Terst, pokusil John Hajnal.
79

 Severozápadní oblast 

charakterizuje jako oblast s jednoduchou domácností, s poměrně vysokým sňatkovým 

věkem, v níž část populace zůstávala bez možnosti uzavřít manželství. Druhá, 

jihovýchodní oblast se vyznačuje složitější strukturou domácností, nízkým sňatkovým 

věkem a lepší dostupností sňatku.
80

 Toto rozdělení samozřejmě naráží na řadu výjimek 

v obou oblastech, proto jako další kritéria můžeme zkoumat právě počet osob v jedné 

domácnosti, přítomnost čeledi nebo podruhů, jejich postavení vzhledem k hospodáři, 

přítomnost více manželských párů aj. 

Při zohlednění výše zmiňovaných kritérií a výsledků získaných bližší analýzou 

turnovských domácností, docházím k závěru, že se město Turnov nijak nevymyká 

obvyklému zařazení většiny Čech k severozápadnímu typu utváření rodiny. 

Nejpočetnějším typem rodiny zde byla rodina základní, podle rozboru počtu vdaných 

žen v jednotlivých věkových kategoriích zde docházelo také k pozdějším sňatkům. 

Obvyklá byla jak přítomnost čeledi, tak také ubytovávání podruhů či podružských 

domácností. 
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8 SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ STRUKTURA MĚSTA 

Město představuje prostor, který umožňuje poznání velmi pestrého složení 

společnosti dané doby a její sociální struktury. Stává se domovem velkého počtu lidí 

různého sociálního postavení, majetku, vyznání, dokonce jazyka. Jeho obyvatele totiž 

zdaleka nepředstavují pouze měšťané a místní elita. Města lákala do svých hradeb také 

nejrůznější neusedlé vrstvy. Čeleď z venkova přicházela do měst za prací, učedníci 

a tovaryši putovali za místními řemesly. Cechovní organizace sdružovaly početné 

vrstvy řemeslníků, působili zde zástupci duchovenstva, v rezidenčních městech sídlili 

šlechtici. Zvláště velká města poskytovala úkryt vrstvám na okraji společnosti, které zde 

mohly splynout s davem, stejně tak jako poskytovala lidem naději na kariérní 

i společenský vzestup umožněný sociální mobilitou. Všechny tyto různorodé vrstvy 

městského obyvatelstva byly pak navzájem propojeny systémem obchodních, 

služebných, cechovních, rodinných a jiných vazeb.  

Turnov v polovině 17. století nám, jako jedno z hlavních středisek valdštejnského 

panství Skály, poskytuje pohled na poměrně bohatou sociální strukturu. Patřil mezi 

města hospodářsky významná, soustřeďoval více než čtvrtinu všech hospodářů ze 

zmíněného panství. Určité výjimečné postavení zapříčiňoval zřejmě fakt, že město bylo 

dlouhodobě privilegované a ačkoliv ve zkoumaných letech nebylo městem sídelním, 

jednalo se o nejlidnatější město boleslavské domény Valdštejnů.
81

 

 

8.1 ŠLECHTA 

Mezi místní elitu jistě patřili zejména příslušníci starých rytířský rodů, 

Zásadští z Gemsendorfu a Radvanovští z Podtejní. Členové těchto rodů působili jako 

vrchnostenští úředníci ve valdštejnských službách. Konkrétní osoby nejsou v soupise 

uvedeny, nicméně je zde zdůrazněno, které domy vlastní. Jiří Jeník z Gemsendorfu 

vlastnil dům, v němž žilo 11 osob označených jako čeládka a podruzi, a k tomu ještě 

208 strychů půdy. To z něj činilo vůbec největšího vlastníka turnovských polností. 

Dalším bohatým rodem byli Radvanovští. Podle berní ruly drželi bratři Jan st. a Jaroslav 

21 a 91 strychů půdy v Turnově. Jaroslav tedy vlastnil druhý největší grunt ve městě, 
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Janovi patřil největší díl půdy v nedalekém Rovensku pod Troskami.
82

 Lze 

předpokládat, že se tyto rody významně podílely na společenské a kulturní činnosti ve 

městě. 

 

8.2 MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA 

V čele Turnova stála městská rada složená z 11 konšelů. Jednotliví radní se vždy 

po čtyřech týdnech střídali v úřadu purkmistra. Purkmistr, který zastával tento úřad jako 

první po obnově městské rady, byl označován jako primátor či primas. V době sepsání 

soupisu vykonával úřad Jan Vodsloň, jenž byl mimo jiné také mistrem kovářského 

cechu.
83

 Celá městská rada se měla pravidelně obnovovat po roce, mohlo tedy dojít 

k výměně všech konšelů. V praxi však často k výraznější proměně nedocházelo. Tento 

jev můžeme pozorovat i v Turnově, kde jednoho z konšelů, Simeona Střeleckého, 

nacházíme v městské radě již roku 1606 a mezi lety 1607–1620 se jako člen městské 

rady objevuje celkem osmkrát.
84

 

Pokud bylo potřeba projednat významnější usnesení nebo změny týkající se 

obecního majetku, vstupovali do jednání starší obce. Nebylo výjimkou, že tito muži byli 

již dříve členy městské rady. V Turnově tuto skupinu tvořilo pět osob. Dalším poradním 

sborem byli čtyři konšelé obecní. Kromě výše zmíněných rad působili ve městě ještě tři 

rychtáři, kteří dohlíželi na dodržování práva a pořádku ve městě. Dále nacházíme 

v Turnově několik nižších městských úřadů. Významná byla funkce písaře. V soupisu 

se nalézají dva, což byla běžná praxe, obvykle se označovali jako písař starší a písař 

mladší. Mezi nižší úředníky se pak řadili například kostelníci nebo správcové nad 

špitálem. 

 

8.3 ŘEMESLNÍCI 

Mezi hlavní formy zajišťování obživy městských obyvatel patřilo provozování 

řemesel. Soupis poddaných a rovněž i berní rula nám podávají dobré svědectví 

o rozmanitosti a početním zastoupení jednotlivých řemesel a živností ve městě. 

V Turnově jsem napočítala 36 různých zaměstnání a živností. Podle zaměření můžeme 
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řemesla rozdělit na potravinářská, textilní, oděvní, kovozpracující, stavební, řemesla 

zpracovávající dřevo, kůži aj. 

 Vůbec největší zastoupení měl v Turnově řeznický cech s 15 členy, následovali 

pekaři, kterých bylo 13, a poté ševci a soukeníci po 9 členech. Všeobecně převažovala 

ve městě řemesla potravinářská, která pokrývala potřeby místního trhu. Zařadila bych 

sem již zmíněné řezníky a pekaře, tradici zde měla také výroba perníku, zastoupeni byli 

i mlynáři. Od řemesel potravinářských se pak oddělovala některá specializovaná 

řemesla, zpracovávající často odpad nebo zbytky z potravinářské výroby. Sem by patřili 

i dva městští mydláři.  

Druhá nejpočetnější kategorie turnovských řemesel se řadila do odvětví textilního 

a oděvního. Cech soukeníků s 9 zástupci tvořil nejpočetnější část této skupiny. Soupis 

uvádí také 7 krejčích, 3 kloboučníky, 2 tkalce a po jednom mezuláníkovi a punčocháři.  

Ve městě byl zajisté velmi potřebným řemeslníkem kovář, v Turnově jsem jich 

nalezla šest. Kov zpracovávali také zámečníci. Práci s kůží se věnovali koželuzi, 

kožešníci, ševci, uzdaři a sedláři.  

Jako poslední kategorii uvádím řemesla zpracovávající dřevo, neboť ostatní 

řemesla již mají jen po jednom zástupci, nebo je nelze jednoznačně zařadit. 

Opracováváním dřeva se ve městě zabývali tesaři, truhláři a koláři. Dohromady jsem 

jich napočítala pouze pět. Jejich nízký počet je udivující stejně jako absence jiných 

stavebních řemesel, zvláště vezmeme-li v potaz, že se město stále ještě nevyrovnalo 

s následky velkého požáru z období třicetileté války.  

Nutno zmínit ještě jedno specializované řemeslo, které svůj rozkvět mělo zažít až 

ve století následujícím. Byli jím štajnšnajdři, tedy brusiči drahých kamenů. K roku 

1651 se v Turnově nacházel pouze jeden. 

 

8.4 TOVARYŠI A UČEDNÍCI 

Řemeslo poskytovalo obživu také tovaryšům a učedníkům. Tovaryšů je v soupise 

osmnáct. Řemeslníci většinou přijímali pouze jednoho tovaryše (14 případů), ve dvou 

případech je současně zaměstnán i učedník a jednou se ve stejné domácnosti nacházeli 

dva tovaryši a jeden učedník. Největší počet tovaryšů pracoval u soukeníků a kovářů. 
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Jednalo se většinou o mladé muže, nalezla jsem ovšem i tři „věčné tovaryše“,
85

 kterým 

bylo nad 50 let. Jeden z nich, Pavel Knap, byl i ženatý. Je tedy možné, že ačkoliv tito 

tovaryši nedosáhli na titul mistra, požívali větší samostatnosti. Tuto teorii vyslovuje 

E. Maur v případě soukenických tovaryšů,
86

 kterým byl právě i P. Knap, jak napovídá 

již jeho jméno.  

Od tovaryšů se svým postavením odlišovali učedníci. Stávali se součásti 

domácnosti hospodáře a ten měl zodpovídat nejen za jejich přípravu k výkonu určitého 

řemesla, ale také za jejich výchovu. Proto bychom je mohli řadit spíše k čeledi. 

V turnovském soupise je učedníků uvedeno pouze osm. Nejmladšímu bylo 12 let, 

nejstarší byl jednadvacetiletý. Tři z nich pracovali u soukeníků a poté po jednom 

u kováře, kožešníka, truhláře a lazebníka.
87
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8.5 ČELEĎ 

Ačkoliv zde nahlížím na čeleď zejména jako na jednu ze sociálních skupin 

městského obyvatelstva (často řazenou k těm nejnižším), ráda bych podotkla, že to není 

jediný pohled na zařazení osob v čeledním postavení. Zejména historikové rodiny vidí 

čeleď spíše jako věkovou kategorii a její službu jako dočasnou fázi života,
88

 kterou 

mladí lidé procházejí před vstupem do manželství nebo získáním trvalého zaměstnání. 

Každý z přístupů má své klady i zápory a při zkoumání čeledi je třeba je oba zohlednit. 

Složitá je i samotná definice a vymezení pojmu čeleď.  Názory na to, kdo je a kdo 

není považován za sloužícího, se v průběhu dějin značně odlišovaly. Prvý, mladší názor 

vnímá čeleď v užším smyslu jako dlouhodobě zaměstnané málo kvalifikované pracovní 

síly, které byly součástí domácnosti zaměstnavatele.
89

 Druhé, starší hledisko pak pojímá 

čeleď v širším měřítku, včetně kvalifikovaných pracovních sil s dlouhodobým 

pracovním poměrem, daným smlouvou se zaměstnavatelem.
90

 Mezi čeleď jsou pak 

řazeni například i vrchnostenští úředníci, kvalifikovaní řemeslníci či vychovatelé 

šlechtických dětí. Tyto osoby se samozřejmě značně odlišují od čeledi v užším slova 

smyslu a bylo by je možno zařadit do jiné sociální kategorie. Sami pak dokonce mohli 

zaměstnávat vlastní běžnou čeleď. Mezi osoby v čeledním postavení bývají někdy 

řazeni i učni a tovaryši. 

Pro upřesnění uvádím, že v rámci tohoto zkoumání nahlížím na čeleď spíše 

v užším slova smyslu a to hlavně z toho důvodu, že se v soupisu pro Turnov nenachází 

žádní vrchnostenští úředníci a jim podobní „vyšší sloužící“.  Za mužskou čeleď budu 

tedy považovat pacholky, pohůnky, čeledíny, nádeníky a šafáře. Mezi ženskou čeleď 

řadím děvky a děvečky, kromě nich také skotačky a chůvy, které lze v tomto případě 

označit za ženskou čeleď se specializací.  
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8.5.1 Složení čeledi podle věku a pohlaví 

Dohromady se v Turnově v čeledním postavení nacházelo 90 osob, jednalo se 

tedy o 11,9 % z celkového počtu 755 obyvatel města. Tento poměr v zásadě odpovídá 

údajům, zjištěným E. Maurem například pro města Kolín (13 %) či Tábor (13,8 %).
91

 

Ženská čeleď v Turnově převažovala, tvořila 77,8 % z počtu osob ve služebním 

postavení, což bylo ostatně ve městě tohoto charakteru běžné. Největší podíl ženské 

čeledi zaujímaly děvečky a děvky.  Tyto dva názvy v Turnově neoznačují věkové 

rozčlenění mladších a starších dívek, jak je tomu jinde běžné.
92

 Jako děvečka jsou 

označeny pouze tři dívky ve věku 16, 18 a 20 let, osoby stejně staré nebo mladší však 

nalézáme i pod pojmenováním děvka. Tyto dva pojmy je tedy možné zaměňovat. 

Souhrnně se jednalo o 63 převážně mladých žen. Nejvíce jich nalézáme 

ve věkové kategorii 15–19 let (29 dívek) a 20–24 let (20 dívek). Starší děvečky už byly 

spíše výjimkou, v soupisu nalézáme pouze dvě ve věku 40 let a další dvě padesátnice. 

Další skupinu ženské čeledi tvořily chůvy. V Turnově toto zaměstnání 

vykonávalo pět žen. Funkci chůvy můžeme označit za, do určité míry, specializované 

povolání. Vzhledem k odpovědnosti za svěřené děti by se dal očekávat také vyšší věk 

těchto žen a z něj plynoucí větší zkušenosti.  V soupisu ovšem nalézáme dvě chůvy 

ve věku 12 a 13 let, jedná se tedy o nejmladší (vyjma jedné skotačky) čeleď ve městě.  

Vyskytuje se zde i opačný extrém, kdy nejstarší chůva byla sedmdesátiletá. Soupis 

bohužel neuvádí děti v předzpovědním věku, a tak ani nemůžeme určit, o jak staré děti 

chůvy pečovaly, nicméně jejich věkové složení je pozoruhodné. Nasvědčuje tomu, že 

pro některé ženy se toto zaměstnání mohlo stát celoživotním údělem. Rovněž se mohlo 

jednat o vdovy, které si tímto způsobem zajišťovaly obživu.  

Do ženské čeledi řadíme i poslední dvě zbývající dívky, označené jako skotačky. 

Ty, jak jejich pojmenování napovídá, pásly dobytek. Bylo jim 13 a 17 let. 

Mužská čeleď se věkovým složením podobala ženské, jen byla mnohem méně 

početná. I zde je u největší skupiny, kterou byli pacholci (10 mužů), nejčastější věk 

mezi 15–19 a 20–24 lety. Nepočetná skupina pohůnků byla o něco mladší, jak ostatně 

odpovídalo jejich pracovnímu zaměření. Naopak nádeníci (5 mužů) tvořili nejstarší 
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skupinu v čeledním postavení, jejich věk se pohyboval v rozmezí od 33 do 50 let. 

Kategorii běžné čeledi se zřejmě vymykal také jediný 38letý šafář. Čelední postavení 

těchto dvou posledně zmíněných skupin tedy bylo pravděpodobně již celoživotním 

údělem, na rozdíl od ostatních výše jmenovaných. Tomu nasvědčuje i fakt, že všech 

6 mužů bylo ženatých, zatímco ostatní turnovská čeleď byla svobodná.  

 

 

Pokud bych blíže nahlédla do turnovských domácností, nejčastěji byl zaměstnán 

pouze jeden sloužící. Většinou se v tom případě jednalo o děvečky, z mužské čeledi pak 

o nádeníky. Tam, kde byly zaměstnány současně dvě osoby, byly nejvíce zastoupeny 

opět 2 děvečky, objevuje se také kombinace pacholek-děvečka a děvečka-chůva. 

Převážně řemeslnému rázu města nasvědčuje fakt, že dvě povolání, která nejčastěji 

spolupracovala při orbě a hrála velkou roli na venkově, tedy pacholek a pohůnek, se 

společně objevují pouze ve dvou domácnostech. V obou případech se jedná 

o hospodářství nejzámožnějších obyvatel města, kde je společně s nimi zaměstnána 

i jiná čeleď. V domácnosti Václava Svobody, staršího obce, byli ve službě pacholek, 

pohůnek, děvečka, chůva a skotačka, při domě Jiřího Jeníka z Gemsendorfu se 

nacházeli šafář, pacholek, dva pohůnci, dvě děvečky a skotačka. Nicméně ani zde není 
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zastoupení čeledi nijak markantní a nemůže se rovnat počtu sloužících u velkých 

vrchnostenských dvorů.  

Věkové složení turnovské čeledi vypovídá o tom, že se jednalo o poměrně mladou 

složku populace. Pro většinu zkoumaných žen a mužů byla čelední služba 

u měšťanských rodin zřejmě pouze dočasnou životní fází, kde získávali praktické 

zkušenosti a která jim zajišťovala dočasný zdroj obživy. Jejich zařazení do konkrétní 

sociální kategorie následovalo pravděpodobně až později. Pro menší část z nich 

(např. nádeníky, šafáře či chůvy), se mohlo jednat také o trvalé zaměstnání.  Tito lidé 

(vyjma chův) však byli schopni uzavřít sňatek (alespoň co se týče turnovského vzorku), 

a tak nebyli vyřazeni z reprodukčního procesu dané populace. Někteří z nich, například 

šafáři, se obvyklému zařazení do kategorie čeledi značně vymykali a jejich postavení je 

spíše možno srovnávat s podruhy. 

 

8.6 PODRUZI 

Další vrstvou, která byla nedílnou součástí městské populace, byli také podruzi. 

Zjednodušeně je lze definovat jako osoby nebo i celé rodiny žijící u někoho v podruží, 

tzn., že tyto osoby samy nevlastnily nemovitost a přebývali „v cizím“. Všeobecně byli 

podruzi považováni za nižší společenskou vrstvu než právoplatní měšťané. Výrazem 

této skutečnosti bylo to, že většinou nemohli mít podíl na obecní samosprávě.
93

 Ačkoliv 

se podružská vrstva jako celek řadí mezi neusedlé obyvatelstvo, nelze ji směšovat ani 

s chudinou ani s čeledí, neboť jejich postavení se odlišovalo u každého konkrétního 

jedince. Je pravděpodobné, že ve městech se celá řada podruhů věnovala spíše 

provozování řemesel než námezdní práci, tím se postavení podruhů mohlo přibližovat 

řemeslníkům.   

Pokud se blíže zaměřím na složení podružské vrstvy, tvořily ji jak osoby příbuzné 

majiteli domu, tak i osoby cizí. V případě, že měl hospodář více dětí, nebylo výjimkou, 

že některé z nich vstupovalo do podruží a v tomto postavení zakládalo i rodinu. Mohlo 

se ale také jednat o sourozence pána domu a často i rodiče, kteří předali usedlost dědici 

a sami se stali podruhy. Důležitou a početnou složkou podružské skupiny byly také 

staré ženy a vdovy (i s dětmi), méně často samotní muži bez rodin. 
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Zajímavým aspektem podružského postavení byl také vztah k hospodáři. Zdá se, 

že i zde se lišil případ od případu. Pokud byly podruhy výše zmíněné příbuzné osoby, 

dá se předpokládat jejich těsnější spojení s hospodáři. Jindy bylo naopak spojení spíše 

volné a podruh nebyl ani tak vázán na hospodáře, jako na samotnou nemovitost.
94

 Proto 

lze nalézt i případy, kdy se domy prodávaly i s podruhy, přičemž zde nedocházelo 

k větší proměně jejich postavení.
95

 

Podružství zdaleka nemuselo být trvalým životním údělem. Objevují se případy 

zákupu podruhů, který jim umožnil stát se z neusedlého podruha usedlým 

hospodářem.
96

 Tato skutečnost nasvědčuje tomu, že se v některých případech mohli 

podruzi svým majetkovým postavením blížit běžnému usedlému obyvatelstvu, neboť 

byli schopni nashromáždit dostatek prostředků k zakoupení. Samozřejmě je ale nutné 

zohlednit, že takto tomu nebylo všude a že zejména v agrárních oblastech by se 

postavení podružské vrstvy dalo ztotožnit spíše s čeledí. Není přitom vyloučeno, že 

nebylo (podobně jako čelední služba) jen určitou životní fází. Podle studie M. Cermana 

a S. C. Ogilvie
97

 mohlo být setrvávání v podruží v některých případech dokonce jakousi 

osobní strategií, kdy dotyčná osoba volila tuto možnost dobrovolně, protože jako 

podruh nebyla vázána daňovými, robotními a jinými povinnostmi vůči vrchnosti.
98

  

Nyní se podrobněji zaměřím na složení turnovské podružské vrstvy. Pokud bych 

mezi podruhy počítala jedince v soupise označené jako podruh/podruhyně, dospěla bych 

k počtu 93 osob. Soupis ovšem jako podruhyně neoznačuje manželky podruhů, stejně 

tak neoznačeny zůstávají i děti. V podruží ovšem setrvávaly celé rodiny, proto musíme 

zohlednit všechny jejich členy. Při započítání manželek a dětí starších 18 let jsem se 

dostala k číslu 152, tzn., že podruzi tvořili 20,1 %
99

 obyvatel evidovaných v soupise. 

Opět zde bylo větší zastoupení žen, které zaujímaly 63,2 %, muži pak tvořili 36,8 %.  

Když jsem se blíže zaměřila na rodinný stav, zjistila jsem, že se místní podruzi 

zřejmě nepotýkali s problémy při uzavírání sňatků, neboť z 56 mužů jich bylo 

svobodných pouze sedm. Dvěma z těchto neženatých mužů bylo 70 let a více (jeden byl 

téměř jistě vdovec), dalším dvěma bylo 18 a posledním 26 a 36 let. Podruhyň byla pak 
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vdána zhruba polovina. Svobodné ženy dosahují průměrného věku 45,5 roku, hranici 

50 let překročilo 57,4 % z nich. Podruhyně tedy zaujímaly značnou část v počtu žen ve 

věkových kategoriích 50 a více let. Zdá se, že se podruží ve značné míře stávalo také 

útočištěm pro ovdovělé ženy (i s dětmi), ženy osamělé nebo ty, které nemohly uzavřít 

sňatek, a že tento jev nebyl v turnovské populaci ojedinělý. 

Vysoký počet ženatých mužů dokazuje, že sňatek nebyl pro významnou část 

podruhů nedostupný a je tedy možné, že jejich postavení nebylo zase tak vzdálené 

například městským zahradníkům. Turnovský soupis nám bohužel informace o povolání 

poskytuje pouze u třech podruhů, jednalo se o dva řezníky a jednoho ševce. Nicméně je 

pravděpodobné, že se jich řemeslu věnovalo více.  

Při porovnání soupisu s berní rulou, můžeme také pozorovat několik případů 

sociální mobility turnovských podruhů. Obvyklý byl postup do kategorie zahradníků, 

což je nejnižší majetková kategorie, kterou stanovila berní rula. Podruzi Václav 

Vyleťálek a Jiřík ml. Pivoňka byli do berní ruly zapsáni právě jako zahradníci, prvý 

jako zvoník, druhý jako pekař. Mobilita se ale zřejmě netýkala jen mužů. Podruhyně 

Kateřina Beranka si polepšila rovněž do kategorie zahradníků. 
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9 TURNOVSKÁ JMÉNA A PŘÍJMENÍ 

Soupis poddaných podle víry poskytuje cenné informace nejen o tehdejší 

populaci, způsobu její obživy a postupu rekatolizace, ale je i významným pramenem pro 

záležitosti onomastické.
100

 Umožňuje studium četnosti jmen a příjmení, jejich případné 

souvislosti s vyznáním či povoláním dané osoby nebo přináší poznatky o různých 

lokálních odlišnostech a místních zvláštnostech.  

Křestní jméno hrálo v novověku mnohem významnější roli než dnes. Stabilní 

příjmení byla zavedena až v roce 1771, do té doby nebylo neobvyklé (zvláště pro nižší 

sociální vrstvy), že se křestní jméno používalo jako oficiální označení jedince.  

Křestní jména můžeme podle četnosti výskytu v dané populaci rozdělit na 

oblíbená (více než 10 % z populace), běžná (3–10 %) a obvyklá (1–2 %).
101

 V případě 

turnovských jmen jsem zjistila, že se větší rozmanitost vyskytuje u jmen mužských, 

kterých jsem, při sloučení několika variant stejného jména, napočítala 46. Ženských 

jmen bylo 28.  

Nejoblíbenějšími mužskými jmény byla jména Jan, Václav a Jiřík (Jiří). Mezi 

běžná můžeme zařadit tato: Daniel, Kryštof, Mikuláš (Mikoláš), Jakub a Jindřich. 

Obvyklá jména pak byla například Adam, Jeremiáš, Matěj, Simeon aj. 

V případě ženských jmen tvořila nejoblíbenější čtveřici jména Anna (toto jméno 

nosila téměř čtvrtina všech žen), Dorota, Kateřina, Mandalena (Magdaléna). Běžně 

zastoupena byla Salomena, Lidmila, Alžběta, Marjána (Mariana) a Zuzana. Obvykle se 

pro ženy používala také jména Barbora, Marie a Sybila. 

Všeobecně převažují jména česká až na některé ojedinělé výjimky (Frydrych, 

Hendrych, Otmar, Johanna). Nápadná je obliba biblických a hebrejských jmen. 

Zajímavostí je, že se zde, ač se jedná jen o jednotlivé případy, objevují jména značné 

části starozákonních proroků. 

V případě příjmení je situace složitější. Jelikož příjmení nebyla ustálená, je občas 

těžko rozlišit, zda se skutečně jedná o příjmení, přezdívku nebo označení vykonávané 

profese.
102

 U některých osob, zejména příslušníků čeledi, se příjmení nezapisovalo.  
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Z různých přízvisek se příjmení mohlo později vyvinout, ustálit. Pro ilustraci jsem 

namátkou vybrala několik případů. Z původní profese se příjmení mohlo vytvořit 

například u tovaryše Pavla Knapa, podruha Adama Tesaře či řemeslníka Václava 

Koláře. Některá příjmení, jak podotýká už J. V. Šimák,
103

 jsou zřejmě odvozena z toho, 

v jaké části Turnova dotyčný bydlel - Matěj Zábranský, Václav Horáček, nebo odkud do 

města přišel – Václav Tatobský, Simeon Benátský. Část příjmení mohla vzniknout 

z pojmenování tělesných vad (Adam Kulhavý) nebo podle sociálního zařazení (Petr 

Nádeník). Zajímavá jsou také jména podruhyň. Vedle klasických příjmení zakončených 

příponou – ová, nacházíme jména jako Lidmila Asulinka, Zuzana Cibulačka či Kateřina 

Zázvorka. Některé rody výše postavených měšťanů, jejichž jména nalézáme v soupisu, 

přišly do Turnova již v 16. století a tradičně zastávaly některé městské úřady. To je 

případ rodin Smicheusů (Smichousů) nebo Vodsloňů.
104

 

Žádné příjmení nedosahuje takového počtu, aby je bylo možno označit za běžné 

či typické. Po třech až čtyřech zástupcích se objevují příjmení Čejka, Pivonka 

(Pivoňka), Svoboda, Lichvice, Bílský (Bilský). Nelze však vyloučit, že se nejednalo 

o osoby v příbuzenském svazku. 
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10 ZÁVĚR 

Ve své práci jsem se pokusila vykreslit obraz města Turnova v polovině 17. století 

na základě Soupisu poddaných podle víry. Mým cílem nebylo provést vyčerpávající 

analýzu všech aspektů tohoto poddanského města, ale spíše se zaměřit na konkrétní 

a podrobnější rozbor některých základních ukazatelů historické demografie. 

Zjistila jsem, že vyznávání nekatolických konfesí mělo v Turnově dlouhou tradici 

a projevilo se také selháním prvotních rekatolizačních opatření, neboť se ještě v době 

vzniku stěžejního pramene mé práce, většina města přikláněla k nekatolickému 

náboženství. Seznala jsem, že konfesijní orientace neměla vliv na uzavírání manželství 

a ačkoliv stejně smýšlejících manželských párů bylo procentuálně více, sňatek 

příslušníků různých náboženství nebyl zapovězen. Rovněž se příslušnost ke státem 

prosazovanému katolickému náboženství nijak výrazně neprojevovala při obsazování 

městských úřadů. Ze sociálních skupin se výrazná převaha vyznavačů nekatolického 

náboženství objevuje zvláště u čeledi. 

Při určování věkové struktury turnovské populace jsem narazila na problém 

zaokrouhlování věkových údajů, který snižuje přesnost provedené analýzy. Proto jsem 

se rozhodla využít spojování obyvatel do věkových skupin po pěti letech, kde se 

oblíbené desítky nacházely v tomto intervalu, abych dosáhla větší spolehlivosti 

výsledků. Dalším z problémů bylo neevidování dětí v předzpovědním věku. Proto jsem 

se pokusila provést i odhad počtu turnovských dětí.  

Zjistila jsem, že se turnovská populace nijak výrazně neodlišovala od populace 

jiných měst podobného charakteru v Čechách. Většina obyvatelstva se nacházela 

v reprodukčním věku, jednalo se tedy o populaci progresivní. Jedinou výraznější 

odlišnost od obecných zjištění, spatřuji ve věkovém složení obyvatel nad 50 let, kde 

obyčejně panovala převaha mužů, v Turnově však nacházíme v těchto kategoriích více 

žen.  

Všeobecný problém věkové nerovnosti manželů při uzavírání sňatků v polovině 

17. století jsem nalezla v hojné míře také v Turnově. Zajímavostí je, že nejvíce vdaných 

turnovských žen nalézáme v kategorii 35–39letých, čímž se mírně odlišoval 

od dobových poměrů, kde bývalo větší procentuální zastoupení vdaných žen 

v kategoriích nižších. 
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Při analýze soupisu jsem nemohla opomenout také sociální skladbu města, kde 

jsem blíže nastínila problematiku postavení čeledi a podruhů a rovněž se zaměřila na 

turnovské řemeslníky a řemesla. Nejpočetněji zastoupenými řemesly byla v Turnově 

řemesla potravinářská, oděvní a textilní. Jejich výroba byla určena pro pokrytí potřeb 

místního trhu. 

Obtížným úkolem se ukázalo být určení jednotlivých typů turnovských 

domácností resp. rodin, protože ne vždy bylo jasné, kdo do domácnosti náleží. Nicméně 

jsem zjistila, že v Turnově převažovala rodina základní, že bylo běžné zaměstnávání 

čeledi a také ubytovávání podruhů a podružských rodin. 

Od historicko-demografických ukazatelů jsem se mírně odklonila při exkurzu do 

skladby turnovských jmen a příjmení, kde jsem se pokusila určit oblíbená jména či blíže 

prozkoumat vznik některých turnovských příjmení. 

Pomocí druhého stěžejního pramene mé práce, berní ruly, jsem provedla 

komparaci některých údajů. Zvláště nápomocná se ukázala být zejména při výzkumu 

místních řemeslníků, kde jsem došla k překvapivému zjištění, že řemeslo vykonávaly 

také turnovské ženy, jimž jsem nakonec věnovala jednu z podkapitol. Rulu jsem rovněž 

využila při sledování sociální mobility některých turnovských podruhů. Příhodná se ale 

ukázala i pro další témata, poskytla například informace o nejbohatších turnovských 

rodech i míře válečného poškození města. 

Doufám, že jsem svojí analýzou turnovského Soupisu poddaných podle víry 

z roku 1651 alespoň malou měrou přispěla k lepšímu poznání města Turnova a jeho 

obyvatel v  polovině 17. století.  
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